
Tērpu izgatavošanas 
un stila speciālists 

 

Profesijas apraksts:  

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists sadarbībā ar citu profesiju pārstāvjiem darbojas personas imidža 
veidošanā, piedāvā tērpus dažādiem tēliem un komplektē garderobi, ņemot vērā cilvēka individualitāti, plāno 
un organizē savu darbu un veic individuālo uzņēmējdarbību. 

 

Izglītības tematiskā joma Ražošana un pārstrāde 

Izglītības programma Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija 

Iegūstamā kvalifikācija Tērpu izgatavošanas un stila speciālists, 4.LKI līmenis (3.PKL) 

Programma akreditēta Līdz 17.06.2025. 

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma Klātiene 

Mācību ilgums 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību, tērpu izgatavošanas un 
stila speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecība 

Mācību programmas saturs  Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā 
 Tekstilmateriālu sagatavošana 
 Lekālu apstrāde 
 Piegriešana 
 Šūto izstrādājumu piegriešanas prakse 
 Šūšanas un higrotermiskās apstrādes aprīkojuma sagatavošana 
 Roku darbi un vīļu šūšana 
 Vīļu un mezglu šūšanas prakse 
 Šūto izstrādājumu izgatavošana 
 Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana 
 Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu 
 Drēbnieka prakse 
 Klienta apkalpošana 
 Stilistisko risinājumu izstrāde un vizualizācija 
 Vizuāla tēla pilnveide un garderobes veidošana 
 Tērpu stila speciālista prakse 
 Vīriešu apģērbu konstruēšana un modelēšana 
 Kāzu kleitu un vakartērpu modelēšana 

Apgūstamās profesionālās 
kompetences 

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists prot: 

 Noteikt cilvēka auguma proporcijas 
 Zīmēt dažādu apģērbu tehniskos zīmējumus  



 Zīmēt dažādu apģērbu veidus 
 Noteikt tērpu siluetus pēc modeļa 
 Noteikt dažādu apģērbu modeļu griezumus 
 Piedāvāt optimālās tērpa griezuma līnijas 
 Izvēlēties atbilstošus tērpu krāsu salikumus 
 Izmantot apģērbu sortimentu un aksesuārus 
 Novērtēt izstrādājumu izgatavošanas tehniskos un 

tehnoloģiskos noteikumus apģērbu komplektēšanā 
 Saskaņot tekstilmateriālus garderobē 
 Noteikt tekstilmateriālu īpašības 
 Apzināt modes tendences 
 Ieteikt tērpu siluetus atbilstoši ķermeņa proporcijām 
 Ieteikt tērpa stilu atbilstoši klienta dzīvesveidam, raksturam, 

profesijai un individualitātei 
 Zīmēt konkrētu tērpu skices atbilstoši klienta auguma 

proporcijām 
 Izpildīt pamatkonstrukcijas gurnapģērbiem un plecapģērbiem 
 Izgatavot bezoderes izstrādājumus 
 Veidot klienta garderobi atbilstoši modes tendencēm, 

vēlmēm, sezonām 
 Saskaņot apģērba modeli ar tekstilmateriālu 
 Izzināt pasūtītāja vajadzības konkrētam pasākumam 
 Ņemt vērā pasūtītāja priekšlikumus un vēlmes  
 Veidot tērpu konkrētiem pasākumiem 
 Sagatavot modeli modes fotogrāfijām  
 Sadarboties ar pasākuma organizētājiem  
 Sastādīt pasūtījuma kalkulāciju  
 Sastādīt pasūtījuma izpildes plānu un grafiku 
 Strādāt ar informāciju 
 Pieņemt lēmumus 
 Novērtēt situāciju un klientu 
 Strādāt komandā 
 Risināt konfliktus 
 Ievērot ētikas normas 

Tālākās iespējas  Turpināt izglītību gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākajās 
mācību iestādēs dažādos studiju virzienos: 
• apģērbu un tekstila tehnoloģija (Rīgas Tehniskā 

universitāte) 
• tekstilmāksla, modes māksla (Latvijas Mākslas 

akadēmija) 
• apģērbu dizains (RDMV) 

 Strādāt šūto izstrādājumu izgatavošanas darbnīcās vai 
uzņēmumos 

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

programmās 
 Pašizglītoties visas dzīves garumā, paaugstinot savu kvalifikāciju 

atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un 
vajadzībām 

 


