
Izstrādāt, izveidot un 
izmēģināt jaunu darba 
kvalifikācijas profilu, kurā 
korespondentu apmācības 
programmas par tēmu “Kā 
ieviest aprites ekonomikas 
paņēmienus tekstilrūpniecībā” 
ir mūsu mērķis!

SUSTAINABILITY  
IN OUR LIVES
Ilgtspējas jēdziens vairs nav jauns jēdziens, un tam 

ir vairākas definīcijas. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 

teikto “Ilgtspējīga attīstība nozīmē pašreizējo vajadzību 

apmierināšanu, vienlaikus nodrošinot nākamajām 

paaudzēm iespēju apmierināt savas vajadzības”.

Jaunās paaudzes pieņem arvien ilgtspējīgākus 

ieradumus un dzīvesveidu, rūpes par vidi un līdz ar 

to pārmērīgs dabas resursu patēriņš ir novedis pie 

paradigmas maiņas patērētāju izvēlēs. Indivīdi ir arvien 

vairāk informēti par šiem jautājumiem, un nozarei 

 ir jāievēro šīs izmaiņas, lai apmierinātu  

patērētāju prasības.

Pienācīgi kvalificētu darbinieku pieejamība ir kļuvusi 

par vienu no galvenajiem jautājumiem tekstilrūpniecībā. 

Uzņēmumi joprojām saskaras ar apmācītu un kvalificētu 

darbinieku trūkumu zaļās un aprites ekonomikas 

metodēs gan projektēšanā, gan ražošanā. Šo 

tekstilizstrādājumu segmentu veido MVU, kuriem nav 

kvalificētu resursu ilgtspējības jomā un kuriem ir svarīgi 

attīstīt kompetences un prasmes.

Tekstilrūpniecībai steidzami vajadzīgs elastīgs 

darbaspēks, kas spētu reaģēt uz attīstību un globalizēto 

tirgu, kā arī uz ilgtspējīga dizaina un ražošanas 

nepieciešamību, lai apmierinātu globālo pieprasījumu 

pēc ilgtspējīgiem radošiem produktiem.
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KUR MĒS ESAM?

2. tehniskā sanāksme notika CITEVE – Centro 
Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de 
Portugal, 2018. gada jūnijā. Konsorcijs iepazīstināja 

ar 1. pusgadā paveikto un izklāstīja turpmākās 

darbības. 1. pusgadā konsorcijs galvenokārt 

pievērsās informācijas vākšanai par:

•  uzņēmuma cerības uz ilgtspējības tēmu;

•  kā uzņēmumi rīkojas savā darba aktivitātē;

•   ko uzņēmumi uzskata par ilgtspējības eksperta 

prasmēm un kompetencēm.

Kvantitatīvie atklājumi rāda ievērojamas atšķirības starp 

valstu partneriem, uzņēmumi arvien vairāk apzinās 

tirgus, patērētāju un viņu darbinieku prasības. Vairāk 

ieguldot savu produktu ilgtspējīgā sertificēšanā un 

darbinieku kvalifikācijā, lai kļūtu konkurētspējīgāki.

Lielākā daļa uzņēmumu savā uzņēmējdarbības 

stratēģijā apsver ilgtspēju, un ilgtspējības jēdziens ir 

saistīts ar veselības drošību un darba apstākļiem, vides 

aizsardzība un uzņēmējdarbības attīstība ir ārkārtīgi 

svarīga ilgtspējības koncepcijai.

Uzņēmumi uzskatīja, ka ilgtspējības ekspertam 

vajadzētu būt prasmēm un kompetencēm:

Uzzini vairāk šeit.

http://www.ecotexerasmus.eu/en/
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NĀKAMIE SOĻI!
Profesionālās kvalifikācijas profila noteikšanai tiks 

izmantota metodika, kas aprakstīta Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūrā (EQF) un Eiropas kredītpunktu sistēmā 

profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET).

Apmācību programma tiks izvēlēta atbilstoši uzņēmumu 

identificētajiem uzdevumiem un kompetencēm, un 

mācību vienības tiks noregulētas ar daudznozaru 

moduļiem un piedāvās iespēju izmantot atsevišķi 

individuāli pielāgotām apmācībām, citas tiks izstrādātas, 

lai atbalstītu ilgtspējīga ražošana tekstilizstrādājumu 

MVU.

Apmācību rīkkopa būs pieejama digitālajā platformā, un 

lietotāji varētu sekot līdzi moduļiem, kas atbilst mācību 

ceļiem, un veidot paši sev pielāgotu mācību

ceļus, lai aizpildītu savas prasmju un zināšanu nepilnības.

Tekstilrūpniecības nozares 
“Ilgtspējības eksperts” 

profesionālās kvalifikācijas 
profila dizains un definīcija

Izstrādāts apmācības 
rīku komplekts

Tehniskā 
sanāksmē Rīgā, 

Latvijā

2018
janvāris februāris marts... aprīlis ...septembris oktobris novembris Decembris

2019



KAS MĒS ESAM?  
IEPAZĪSTIES AR KOMANDU!
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KA2 - Sadarbība inovācijas un labas prakses 
apmaiņas jomā Stratēģiskās partnerības 
profesionālajai izglītībai un apmācībai

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas 
sagatavošanai nav uzskatāms par satura 
apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru 
viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga 
par tajā ietvertās informācijas jebkādu 
izmantošanu. 

CITEVE  
Portugāles tekstilmateriālu 

un apģērbu rūpniecības 

tehnoloģiskais centrs 

(CITEVE) 

Portugāle

RTU 

Rīgas Tehniskā universitāte 

(RTU)

Latvija

TUIASI 
Iasi Tehniskā universitāte 

TUIASI “Gheorghe Asachi” 

Rumānija

TEXFOR 
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