
Eiropas Sociālā fonda projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un 

profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 
(vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas 
un ādas izstrādājumu ražošanas 
nozares NEP pieredze Izglītības 

programmu izveidē sadarbībā ar 

sociālajiem partneriem.

2013.gada 7.novembris                                                              



1) Liepājas Valsts tehnikumā izveidotas tālākizglītības  mācību 
programmas “Veļas šūšanas operators”  480 stundas un 
“Šūšanas iekārtu operators” 640 stundas

Sadarbībā ar Latvijas Veļas ražotāju asociāciju un veļas ražošanas 
uzņēmumiem Liepājā.

2) Ogres Valsts tehnikumā izveidota tālākizglītības mācību 
programma “Šūšanas iekārtu operators” 640 stundas

Sadarbībā ar SIA “Ogres trikotāža”.

tekstilnozarē izveidotās un realizētās profesionālas 
tālākizglītības programmas



Tālākizglītības mācību programmu izveide

● Uzņēmumu apzināšana kuriem nepieciešams apmācīt darbiniekus

● Profesionālās izglītības iestādes piesaiste mācību programmas izveidei 

un realizācijai

● Darba grupas izveide izglītības programmas izstrādei

DARBA GRUPAS SASTĀVS:

Tiešā darba veicēji profesijā no uzņēmuma, kurai izstrādā izglītības 
programmu

Uzņēmuma vadības pārstāvis

Izglītības iestādes vadītājs 

Izglītības programmas izstrādātājs no izglītības iestādes

Mācību priekšmetu pedagogs



Tālākizglītības mācību programmu izveide

● Izvēlamies izglītības programmas nosaukumu  no profesiju kvalifikāciju

kartes

Pārbaudām vai attiecīgā profesija ir iekļauta LM pārraudzībā esošajā 
Profesiju klasifikatorā

Ja profesija nav iekļauta Profesiju klasifikatorā , darba devējs vai nozares 
asociācija raksta iesniegumu Labklājības Ministrijas darba departamentam 
ar lūgumu iekļaut profesiju klasifikatorā

● izglītības iestāde sadarbībā ar izveidoto darba grupu izstrādā mācību 
programmu un saskaņo to ar darba devēju.

● Izglītības iestāde izveidoto programmu iesniedz  Valsts Izglītības Satura

centram (VISC) 

VISC programmu virza izskatīšanai uz NEP. NEP balso par programmas 
atbilstību nozares vajadzībām



Tālākizglītības mācību programmu izveide

● Programmu iesniedz licenzēšanai Valsts Izglītības Kvalitātes dienestā

Ja profesija nav iekļauta Profesiju klasifikatorā, kopā ar izstrādāto IP 
iesniedz NEP sanāksmes protokola izrakstu , ka nozares atbalsta šādas IP 
nepieciešamību.

Kā arī, ja ir, jāpievieno  LM atbildes vēstuli par profesijas iekļaušanu 
Profesiju klasifikatorā

● IKVD licenzē IP.

● Uzņēmums vai Nozares asociācija, priekš kuras tika izveidota  IP, dodas uz

Valsts Nodarbinātības aģentūras tuvāko filiāli un uzraksta iesniegumu

“Darbinieku apmācībai pēc darba devēju pieprasījuma”.

● NVA izsludina iepirkumu  IP, pēc kuras darbinieki tiks apmācīti ( iepirkums 
ilgst aptuveni vienu mēnesi).

● Profesionālās izglītības iestāde  izveidoto programmu iesniedz iepirkuma

konkursam.



Tālākizglītības mācību programmas realizācija

● NVA ,  meklē un atlasa apmācāmos bezdarbniekus

Apmācāmajam jābūt reģistrētam bezdarbniekam kādā no NVA filiālēm,

vismaz 1 dienu.

Bezdarbnieku  atlasē vēlams piedalīties darba devējam, kas ļauj

apmācībā iesaistīt piemērotākos potenciālos darbiniekus.

Vēlams Darba devējam uzrunāt potenciālos pretendentus caur plašsaziņas

līdzekļiem ( reklāma vietējos līdzekļos – mums ir darbs, vajadzīgi darbinieki,

nodrošinām apmācību).

● NVA , darba devējs un izglītības iestāde slēdz trīspusēju sadarbības līgumu.

● Ja profesionālās izglītības iestādei nav apmācībām atbilstošas tehniskās

bāzes PII jau sākumā vienojas par mācību procesa realizēšanas iespējām

uzņēmumā.

PII slēdz līgumu ar uzņēmumu par ražotnes tehniskās bāzes izmantošanu

mācību praktisko nodarbību realizēšanai.



Tālākizglītības mācību programmas realizācija

● Izglītības iestāde uzņēmumu pārstāvjiem iesaistot NEP pārstāvjus izveido

eksāmena programmu.

● PII apmāca izglītojamos, izglītojamie iziet kvalifikācijas praksi uzņēmumā, ar

kuru noslēgts sadarbības līgums.

●PI iestāde iziet programmai akreditāciju, akreditācijā piedalās  NEP izvirzīti

un apstiprināti akreditācijas locekļi.

● Izglītojamie kārto kvalifikācijās eksāmenu.

Uzņēmuma pārstāvji  piedalās kvalifikācijas eksāmena vērtēšanā.

● Audzēkņiem kuri sekmīgi nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu, darba devējs

6 mēnešus garantē darba vietu ( to nosaka līgums ar NVA “Apmācība pēc

darba devēja pieprasījuma”.



Tālākizglītības mācību programmas realizācijas rezultāti

● Pēc izveidotajām TI programmām kopumā priekš SIA “Ogres

trikotāža” un Latvijas Veļas Ražotāju asociācijas  paredzēts nozarē apmācīt 

70 darbiniekus.

● Liepājas Valsts tehnikumā jau  divas apmācāmo grupas katrā pa12 audzēkņi

kārtoja kvalifikācijas eksāmenu. No 24 audzēkņiem 4 eksāmenu

nenokārtoja, pārējie veiksmīgi iekārtojušies darbā. 1. no audzēknēm jau

uzņēmums maksā vairāk nekā minimālo algu , jo spēj izpildīt lielāku darba

apjomu nekā paredzēts minimālajai algai.

● Pēc Ogres Valsts tehnikuma izstrādātās programmas šobrīd mācās 10 
audzēkņi, praktiskās nodarbības notiek uz vietas uzņēmumā SIA “Ogres 
trikotāža”.  Pēc 2 nedēļu apmācības audzēkņi dienā jau spēj sašūt līdz 16 
izstrādājumiem. Kvalifikācijas prakse un eksāmens šinī programmā vēl nav 
bijis.



Tekstilnozares NEP nākotnes mērķi IP izveidē

● Izstrādāt 1,5 gadīgo profesionālās izglītības programmu “ Tekstiliju

ražošanas un izgatavošanas speciālists ”  III. Kvalifikācijas līmenis , AS

“Valmieras  Stikla šķiedra” vajadzībām sadarbībā ar Valmieras profesionālo 
vidusskolu.

● Izveidot nozarē PI programmas ar modulāro pieeju.



Tekstila NEP nozares konsultanti

Nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos (LBAS) 

Sandra Pfeifere, tālr. 26968778, e-pasts: sandra.pfeifere@lbas.lv

Nozares konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos (VISC) 

Tatjana Daņilova, tālr. 67503751, e-pasts: tatjana.danilova@visc.gov.lv

Nozares konsultante darba devēju satura jautājumos (LDDK)

Liena Subatiņa - Brazeviča, tālr. 29110977, e-pasts: subatina@inbox.lv

PALDIES PAR UZMANĪBU!
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