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Nozares, kurās notiek uzņēmumu darbinieku apmācības

Kokrūpniecība

Būvmateriālu ražošana

Mašīnbūve un un metālapstrāde

Elektronikas un optikas ražošana

Ķīmiskā rūpniecība

Pārtikas ražošana

Vieglā rūpniecība

Poligrāfijas un iepakojuma ražošana

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Tūrisma nozare 

Finanšu un apdrošināšanas darbības 

Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 

1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt 
inovāciju ieviešanu komersantos" 

1.2.2.1. pasākums "Atbalsts nodarbināto 
apmācībām"" 



Elektronikas nozares izaugsme Latvijā
“Elektrisko un optisko iekārtu ražošana kopš 2010. gada ir 
visstraujāk augošā apstrādes rūpniecības nozare Latvijā,
tās īpatsvars kopējā apstrādes rūpniecības izlaidē ir 
palielinājies no 3,7% 2009. gadā līdz 9,7 % 2020. gadā. 
Nozares izaugsmes tempi ir ievērojami augstāki nekā 
apstrādes rūpniecībā vidēji. 
Vairāk nekā 90% no visas nozarē saražotās produkcijas tiek 
eksportēta.”
Avots: 
Latvijas Ekonomikas attīstības pārskats 2020, LR Ekonomikas ministrija



Apstrādes rūpniecība 2020.gads

Struktūra 2020.gadā

Kokapstrāde

26%

Pārtikas 
rūpniecība

21%

Elektrisko un 
optisko iekārtu 

rūpniecība

10%
Metālapstrāde

10%

Ķīmiskā
rūpniecība

9%

Lielāko daļu nozares 
izaugsmes nodrošina 
produktivitātes 
kāpums

Izmaiņas pret iepriekšējo gadu:
• Apstrādes rūpniecības apjomi kopā -0,9 %
• Elektrisko un optisko iekārtu rūpniecība +12,1%



Apmācību saturs – pielāgots konkrētām 
uzņēmuma vajadzībām

Uzņēmumi var pasūtīt apmācības, konkrēti savām 
vajadzībām, atkarībā no tā brīža nepieciešamības.

Apmācību satura izstrādē piedalās pats 
uzņēmums, nosakot piemērotākās apmācību tēmas.

Apmācību sniedzēja piedāvājuma izvērtēšanā un 
uzvarētāja noteikšanā piedalās uzņēmums.

Apmācībās ir iespēja piesaistīt ārvalstu apmācību 
sniedzējus ar augstu kompetences līmeni.
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Apmācību norise - jebkurā laikā, vietā un 
neatkarīgi no grupas lieluma 

Apmācības var tikt uzsāktas 1-2 mēnešu laikā no 
pieteikuma saņemšana.

Apmācību laiks un intensitāte tiek pielāgota uzņēmuma 
vajadzībām un iespējām.

Apmācības notiek darba laikā.

Apmācības var tikt organizētas uzņēmumā uz vietas, kā 
piemēru izmantojot konkrētā uzņēmuma darba vidi.

Apmācības tiek organizētas arī ja ir pieteicies 1 cilvēks.
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Apmācību izmaksas – finansiāli ietilpīgas

Vidēji 2000 – 3000 euro / 1 darbiniekam, 
piesaistot ārvalstu apmācību sniedzēju;

Apmācības administrē nozares asociācija, 
tāpēc finansiāli ietilpīgām apmācībām ir 
iespēja nokomplektēt grupu, kurā piedalās 
darbinieki no vairākiem nozares 
uzņēmumiem, iegūstot zemākas izmaksas 
uz vienu apmācāmo.



Uzņemumu ieguldījums darbnieku 
apmācību nodrošināšanai

Uzņēmumu izdevumi:
Uzņēmuma līdzfinansējums apmācībām:
mazajiem komersantiem – 30 %
vidējiem komersantiem – 40 %
lielajiem komersantiem – 50% vai 70%
Darbinieku algas izmaksas par apmācībās 
pavadīto laiku

Infrastruktūras izdevumi, ja apmācības 
notiek uzņēmumā
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Apmācību saturs –
Kurās jomās visvairāk mācās?

Datorsistēmas, 
datubāzes un 
datortīkli
 106 apmācību kursi 
 166 apmācību grupas

Ražošanas 
inženierzinības 
un vadība
 12 apmācību kursi
 19 apmācību grupas

Inženierzinātnes 
un tehnoloģijas
• 42 apmācību kursi
• 88 apmācību grupas

Projektu vadība
• 12 apmācību kursi
• 19 apmācību grupas

Kopā noorganizēti: 173 apmācību kursi, 301 apmācību grupas
Apmācībās piedalījušies: 1490 nodarbinātie no 47 uzņēmumiem



Vienmēr ir iespējas uzlabojumiem!

Sadarbība ar augstskolām un 
profesionālās izglītības iestādēm 
apmācību piedāvājumam uzņēmumiem



Paldies par uzmanību!

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas 
rūpniecības asociācija
www.letera.lv


