
Šuvējs  
 

Profesijas apraksts:  

Šuvējs ir šūšanas nozares kvalificēts darbinieks, kurš strādā sērijveida vai individuālā pasūtījuma šūto 
izstrādājumu izgatavošanas uzņēmumos un izgatavo šūtos izstrādājumus, to mezglus un detaļas, izmantojot 
atbilstošus materiālus, iekārtas un apstrādes paņēmienus, atbilstoši darba ātruma un kvalitātes prasībām.  

Izglītības tematiskā joma  Ražošana un pārstrāde 

Izglītības programma Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 

Iegūstamā kvalifikācija Šuvējs, 3. LKI līmenis (2.PKL) 

Programma akreditēta Līdz 17.06.2025. 

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība no 17 gadu vecuma 

Programmas īstenošanas forma Klātiene 

Mācību ilgums 1 gads 

Iegūstamais izglītības dokuments Profesionālās kvalifikācijas apliecība 

Mācību programmas saturs Programmas moduļi:  
 Sabiedrības un cilvēka drošība 
 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 
 Sociālās un pilsoniskās prasmes 
 Iniciatīva un uzņēmējdarbība 
 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
 Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā 
 Tekstilmateriālu sagatavošana 
 Lekālu apstrāde 
 Piegriešana 
 Aprīkojuma sagatavošana un vīļu šūšana 
 Vīļu un mezglu šūšanas prakse 
 Šūto izstrādājumu izgatavošana 
 Veļas izstrādājumu izgatavošana 
 Šuvēja prakse 

Apgūstamās profesionālās 
kompetences 

 Spēja sagatavot darbavietu atbilstoši dotajam uzdevumam, 
izvēloties piemērotus palīgmateriālus, instrumentus, 
iekārtas un to palīgierīces 

 Spēja izvēlēties tehnoloģiskajiem norādījumiem atbilstošu 
mezglu apstrādi 

 Spēja izvēlēties tehnoloģiskajiem norādījumiem atbilstošus 
palīgmateriālus un furnitūru izstrādājuma izgatavošanai 

 Spēja komplektēt detaļas atbilstoši atzīmēm uz 
piegrieztajām detaļām 

 Spēja pārbaudīt piegriezto detaļu atbilstību izgatavojamam 
mezglam, ņemot vērā pieļaujamās nobīdes piegriezumos 

 Spēja piegriezt atsevišķas detaļas vai elementus, ņemot vērā 
tehnoloģiskos noteikumus, izmantojot dotos lekālus vai 
piegrieztnes un atbilstošus instrumentus 



Šuvējs  
 

 Spēja novērtēt šūšanas iekārtu vizuālo un tehnisko atbilstību 
iekārtu tehniskās dokumentācijas prasībām 

 Spēja veikt šūšanas iekārtu tehnisko apkopi atbilstoši iekārtu 
lietošanas un tehniskās dokumentācijas prasībām 

 Spēja kvalitatīvi sašūt izstrādājumus, patstāvīgi izvēloties 
atbilstošās iekārtas un instrumentus 

 Spēja sagatavot izstrādājumus laikošanai, lietojot atbilstošas 
iekārtas, palīgmateriālus un instrumentus 

 Spēja regulēt iekārtas atbilstoši paredzētajiem šūšanas un 
higrotermiskās apstrādes parametriem 

 Spēja veikt nepieciešamo izstrādājumu detaļu apstrādi un 
dublēšanu ar palīgmateriāliem pirms mezglu šūšanas 

 Spēja izgatavot izstrādājumus, ievērojot šūšanas secību un 
dotos tehnoloģiskos norādījumus 

 Spēja novērst sīku defektu šūšanas un higrotermisko iekārtu 
darbībā, ievērojot iekārtu tehniskās dokumentācijas prasības 

 Spēja izvēlēties un veikt izstrādājumu materiālam atbilstošas 
starpoperācijas un gala higrotermisko apstrādi 

 Spēja labot izstrādājumu, novērtējot defekta veidu, 
izvēloties piemērotākos materiālus un apstrādi tā 
novēršanai 

 Spēja sadarboties ar darba vadītāju un kolēģiem aktuālu 
jautājumu risināšanā 

 Spēja organizēt darbu saskaņā ar termiņiem, resursiem, 
kvalitātes prasībām, izrādot patstāvību un ieinteresētību 
resursu taupībā 

 Spēja aizpildīt iekšējo dokumentāciju atbilstoši konkrētās 
darbības reglamentējošai dokumentācijai 

 Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, 
veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu 
veselībai 

 Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un 
veikt darba pienākumus, nekaitējot videi 

 Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava 
darba rezultātu 

 Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus 
 Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā 
 Spēja sniegt pirmo palīdzību 
 Spēja lietot profesionālo terminoloģiju 
 Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas 

Tālākās iespējas  Turpināt izglītību gan Latvijas, gan Eiropas valstu mācību 
iestādēs dažādos studiju virzienos: 

• apģērbu dizains (RDMV) 
 Strādāt šūto izstrādājumu izgatavošanas darbnīcās vai 

uzņēmumos 
 Apvienot darbu ar studijām mācību iestādēs 
 Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības 

programmās 
 Pašizglītoties visas dzīves garumā, paaugstinot savu 

kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām 
interesēm un vajadzībām 

 


