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3D vizualizācija-AutoCad programma tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas 

izstrādājumu ražošanā 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Sniegt izglītojamajam zināšanas un prasmes šūšanas un apģērbu ražošanas tehnoloģijā, 

apģērbu modelēšanā, dažādu tekstilšķiedru izvēlē. Sagatavot darba tirgus vajadzībām 

atbilstošus šūšanas nozares  darbiniekus - šuvējas, kuras var strādāt sērijveida vai induviduālo 

izstrādājumu uzņēmumos  un darbnīcās. 

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Strādājošas vai pašnodarbinātas personas, kuras vēlas padziļināti apgūt tērpu individuālu 

konstruēšanu un šūšanu. 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā 

(priekšzināšanu līmenis) 

Pamatzināšanas tērpu  šūšanā, jāspēj patstāvīgi veikt pamatoperācijas. 

 

 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 21 0 21 

Prakse 53 0 53 

Patstāvīgais darbs 3 0 3 

Pārbaudījums  3 0 3 

Kopā  80 0 80 

 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības programmas 

īstenošanu  

 

 

 

 

 



5. Izglītības programmas saturs 

Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1 Iegūt 

pamatzināšanas 

par AutoCad vidi. 

Iepazīšanās ar 

programmu 

1. Ievadnodarbība; 

2. Darbs AutoCad vidē 

3 

2 Pamatzināšanu 

nostiprināšana 

AutoCad vidē. 

Bāzes konstrukcijas 

veidošana 

1. Konstrukciju veidošana; 

2. Konstrukciju veidošana 

AutoCad vidē 

9 

3 Prasme izveidot  

tērpu 

konstrukciju.  

Tērpu modelēšana 

 

1. Noņemt auguma mērus 

un papildmērus, analizēt 

auguma īpatnības; 

2. Analizēt modeļus, 

tehniski modelēt 

apģērbus pēc fotogrāfijas 

vai modeļa skices; 

3. Konstruēt pēc aprēķinu 

analītiskās metodes 

sieviešu gurnapģērbus un 

plecapģērbus pēc 

individuāliem mēriem, 

izmantojot dažāda veida 

piegriezumus. 

6 

4 Izgatavots tērps 

pēc veiktās 

konstrukcijas. 

Tērpu šūšana 1. Veikt racionālu auduma 

izklājumu un piegriezt, 

ievērojot tehniskos 

noteikumus; 

2. Veikt apģērba laikošanu, 

noteikt un novērst 

radušos konstruktīvos 

defektus. 

53 

5 Iegūtas 

teorētiskas un 

praktiskas 

zināšanas par 

audumu veidiem. 

Materiālzinības 

 

1. Materiālu iedalījums pēc 

to struktūras; 

2. Materiālu veidi. 

 

3 

6 Iegūtas 

teorētiskas un 

praktiskas 

zināšanas par 

tehnoloģiskiem 

mezgliem. 

Tehnoloģiskie 

mezgli 

1. Apģērbu tehnoloģisko 

mezglu izgatavošana; 

2. Apģērbu mezglu 

apstrādes tehnoloģijas 

izvēle. 

3 

7 Pārbaudījums   3 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

Dators, datorprogramma AutoCad, šujmašīnas, overloki, gludināmais dēlis, gludeklis, 

piegriešanas galdi. 

 



7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla saraksts 

Zane Zaharova, RTU profesionālais maģistra grāds materiālu dizainā un tehnoloģijā. 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Patstāvīgais darbs, pārbaudes darbs. 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

 

1. Teorētiska satura lekcijas; 

2. Praktiskās metodes ( praktiskais darbs, obligāto pamatvingrinājumu izpilde ); 

3. Situāciju analīze; 

4. Uzdevuma risināšanas alternatīvas; 

5. Teorētisko un praktisko uzdevumu risināšana; 

6. Individuālā projekta izstrāde; 

7. Pašvērtējums. 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

 
1. Dukulis I. (2015) Pamati darbā ar AutoCAD: Mācību līdzeklis. Jelgava. 170 lpp. 

2. J.Maļceva (1988) Šūšanas materiālmācība, Rīga. 

3. Māra Kapače, Konstruēšana, Modelēšana, Šūšana. ZvaigzneABC, 2016. 

4. Resursi internetā:  

4.1. http://www.mycadsite.com 

4.2. http://www.google.lv 

4.3. http://docs.autodesk.com 
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