
SMILTENES TEHNIKUMS

ALSVIĶU teritoriālā struktūrvienība

Arodizglītības programma (kods 32 546 00 1)

“Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu 

izgatavošana” 

Kvalifikācija “APAVU LABOTĀJS” 

Mācības – 3 gadi



Kādas prasmes apgūst 

APAVU LABOTĀJS?



1. Iekārtot darbnīcu un turēt   

instrumentus kārtībā. 



2.Strādāt ar rokas instrumentiem.



3. Nošūt šuvi pa apavu virsmu ar                     

šujmašīnu…



…un īlenu-adatu (roku darbs).



4. Nomainīt siksniņu.

Pirms Pēc



5. Nomainīt kapi.



6. Nostiprināt zoli ar 

līmi vai nagliņām.



7. Izgatavot saistzoli.



8. Uzlikt ielāpu, paliekot tā 

malu zem zoles.



9. Pastiept apavus uz liestes. 



10. Pastiept apavus ar     

mehānisko iekārtu. 



11. Nomainīt pazoles profilaktiski.



12. Nomainīt rāvējslēdzēju.



13. Pielikt plastmasas papēžus.



14. Saremontēt pārlūzušas zoles.



Apavu izgatavošana Latvijā 

un Pasaulē.

 Latvijā šobrīd ir ap 18 ražotājiem, kuri 

izgatavo apavus un somas, gan vietējam 

tirgum, gan eksportam uz citām valstīm. 



 Vēl daļa ražotāju sadarbojas ar citām 

Eiropas firmām pildot viņu pasūtījumus, 

jo Latvijā darbaspēka izmaksas ir mazākas. 

Latvijas problēma ir – kvalificēta darbaspēka 

trūkums (apavu labotāji, apavu izgatavotāji).



Pazīstamākie apavu ražotāji  

LATVIJĀ

Apavi tiek izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma, 

daudzi no apaviem ir tikai vienā eksemplārā. 



SIA «WIMS»

Jauns un augošs 

uzņēmums, kas 

piedāvā, gan 

individuālus 

pasūtījumus, 

gan lieliskus 

kolekcijas 

apavus.



Elīna Dobele.

Pirmais apavu 

konceptzīmols 

Baltijā, kura 

dizainere ir bijusī 

arhitekte, tāpēc arī 

kurpes ir kā mazas 

mājiņas kājām. 



SAZ

Sievišķīgi un 

nedaudz jancīgi 

apavi, kuros skriet 

svinēt dzīvi. Tie ir 

roku darbs, tāpēc 

divu pilnīgi vienādu 

pāru nebūs. 



June9Shoes

Cēsīs radīti, 

rokām darināti 

apavi 

sievietēm un 

vīriešiem. Tie 

ikdienas soli 

padarīs 

vieglāku. 



Woolfers

Filca apavi 

sievietēm un 

vīriešiem. 

Pēdiņas būs 

siltas un 

stilīgas 

vienlaikus. 



Woolings

Krāsaini filca apavi, 

kas ir modernā 

krievu tradicionālo 

vaļenku versija. 

Apaviem ir neslīdīga

un koša zole. 

Interesanti, ka viena 

apavu pāra 

izgatavošana aizņem 

9,5 stundas. 



Apavu ražotāji EIROPĀ 

un PASAULĒ.

 Spānija, Itālija, Turcija, Ungārija, Anglija,u.c.

 Ķīnā saražo visvairāk apavu pāru – 12.6 miljardi

pāru gadā. 

 Indijā – 2.1 miljards pāru gadā.   

 Daudzi apavu izgatavotāji (īpaši Anglijā), 

nodarbojas ar individuālajiem pasūtījumiem, 

gūstot lielāku peļņu izgatavojot vienu apava pāri.



Ekskluzīvi apavi un 

daudz iespēju!

 Apavu izgatavotāji vairākās paaudzēs, kas 

uzkrājuši pieredzi, veido dārgas kolekcijas  

turīgiem cilvēkiem. 

 Ādas apstrādē tiek izgatavoti ne tikai apavi. Lielas 

iespējas ir meistariem, kas ar izdomu rada ādas 

somas, pulksteņa siksniņas, makus un citus 

izstrādājumus, kas noder gan pašiem, gan arī kā 

gaumīga dāvana. 



Ādas izstrādājumi







PALDIES PAR 

UZMANĪBU!


