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Nr.p.k.

1.

Gala labuma guvējs
Darbinieku Komersant Uzņēmuma
Reģistrācijas Nr. Nozare, NACE kods
(uzņēmuma nosaukums)
skaits
a statuss apgrozījums

SIA Dona

SIA Armgate

45403003207

10.71 Maizes
ražošana;

50003208531

28.93 Mašīnu
ražošana pārtikas,
dzērienu un
tabakas apstrādei

40003241939

25.99 Citur
neklasificētu
gatavo
metālizstrādājumu
ražošana

40003752458

11.05 Alus
ražošana; 11.06
Iesala ražošana;
11.07 Bezalkohola
dzērienu ražošana

44103059325

56.1 Restorānu un
mobilo ēdināšanas
vietu pakalpojumi

40003176944

11.07 Bezalkohola
dzērienu ražošana;
minerālūdeņu un
pudelēs iepildītu
citu ūdeņu
ražošana

40003241939

25.99 Citur
neklasificētu
gatavo
metālizstrādājumu
ražošana

50003208531

28.93 Mašīnu
ražošana pārtikas,
dzērienu un
tabakas apstrādei

125

12

vidējs

mazs

3207438

3056861

Bilances
kopsumma

935242

1425502

Finansēj
Apmācā
uma
mo
intensitā
skaits
te %

8

7

60

70

Apmācību nosaukums

Pārtikas preču marķējums, ES regula
NR.1169/2011. Pārtikas uzturvērtības un
enerģētiskās vērtības aprēķināšana.

Ražošanas noliktavu uzskaites procesa
ietekme uz ražošanu

Apmācību
sniedzējs un
pasniedzējs

A.Pundura
konsultāciju
centrs, Laura
Zemļicka

SIA Aletio,
Normunds Reips

Norises vieta

Virši, Salas
gasts, Salas
novads

Rīga

2.

SIA voelstalpine VEA
RĪGA

46

liels

4212000

4710197

11

50

Vides (ISO 14001:2015) standarta jaunās
A.Pundura
Granīta iela
redakcijas specifika pārtikas nozares
konsultāciju 15A, Rumbula,
uzņēmumos. Energoefektivitātes (ISO
centrs,
Stopiņu
50001:2011) standarts kā būtiska vides
Normunds Reips
novads
pārvaldības sistēmas sastāvdaļa.

3.

SIA Valmiermuižas alus

115

vidējs

3840233

5567980

5

60

Produktivitāti veicinoša motivācijas
sistēma uzņēmumā. Kā izveidot un
uzturēt?

SIA "Triviums
apmācība",
Jolanta
Cihanoviča

Nītaures
dzirnavas,
Nītaures
pagasts,
Amatas
novads

60

Produktivitāti veicinoša motivācijas
sistēma uzņēmumā. Kā izveidot un
uzturēt?

SIA "Triviums
apmācība",
Jolanta
Cihanoviča

Nītaures
dzirnavas,
Nītaures
pagasts,
Amatas
novads

50

5S metodikas izmantošana uzņēmuma
efektivitātes palielināšanai

SIA „WIN
partners”,
Valters Gražulis

50

Ražošanas vadības sistēmas nozīme
uzņēmuma attīstības veidošanā

4.

SIA Valmiermuižas pils

50

vidējs

1626834

376224

4

5.

SIA CIDO GRUPA

320

liels

53731097

37375270

9

Rīga

6.

SIA voelstalpine VEA
RĪGA

46

liels

4212000

4710197

14

Granīta iela
SIA Aletio,
15A, Rumbula,
Normunds Reips
Stopiņu
novads

7.

SIA Armgate

12

mazs

3056861

1425502

7

SIA Aletio,
Artūrs
Agadžanovs

70

Realizācijas procesa ietekme uz inovatīvu
produktu ražošanu

50

SIA „WIN
FMEA (Failure Modes & Effects Anlysis)
partners”, Aldis
metodes izmantošana ražošanas procesa
Zauls, Antra
reālo un potenciālo risku izvērtēšanai,
Veigure, Tatjana
ieviešot jaunus produktus ražošanā
Semjonova

50

Inovatīvu produktu ražošanas uzskaite un
SIA Aletio,
vadība
Normunds Reips

Rīga

8.

SIA “Premier
Restaurants Latvia”

40003189347

56.1 Restorānu un
mobilo ēdināšanas
vietu pakalpojumi

40003241939

25.99 Citur
neklasificētu
gatavo
metālizstrādājumu
ražošana

727

liels

31840848

26193102

14

Rīga

9.

SIA voelstalpine VEA
RĪGA

10.

46

liels

4212000

4710197

11

Rīga

Norises laiks
un stundu
skaits

Apmācību
izmaksas

29.08.; 01.09.;
05.09.; 08.09.;
12.09.;
15.09.2017.
pl.9.00-12.00,
kopā 18
stundas

25.26.09.2017.
pl.9:00 16:30, kopā
12 stundas

25.26.09.2017.
pl.9:00 16:30, kopā
12 stundas

26.27.09.2017.
pl.9:00 16:30, kopā
12 stundas

19.09.; 22.09.;
29.09.; 04.10.;
06.10.;
10.10.2017.
pl.9.00-12.00,
kopā 18
stundas
20.21.09.2017.
pl.09:0017:00,
27.09.2017.
pl.9.00-14.00,
kopā 18
stundas

3.10. un
20.10.2017.
pl.9:00 16:30, kopā
12 stundas

05.09.; 12.09.;
19.09.; 04.10.;
10.10.; 20.10.;
24.10.; 27.10.;
31.10.2017.,
pl.13.0015.00, kopā
12 stundas

Viedās
specializācijas
joma

€960,00

54 Ražošanas
“Bioekonomika”
un pārstrādes

€4 704,00

345 24
Ražošanas
“Bioekonomika”
inženierzinība
s un vadība

16.10.2017.
pl.9.00-16.00,
kopā 6
stundas
23.08.25.08.2017.
Pl.9:00-17:00,
25.08.2017.pl.
9:00-14:00,
kopā 18
stundas

Apmācību
klasifikators

€6 270,00

850 Vides
aizsardzība

“Bioekonomika”

Īss apraksts
Kurss sniedz zināšanas un izpratni par marķējumā
iekļaujamaš informācijas sastāvdaļām un līmeņiem, to skaitā
e-vielām un alergēniem, kā arī enerģētiskās vērtības
aprēķināšanas metodikām un pielaidēm un robežām
aprēķinu veikšanā. Uzņēmums gūst iespēju pieredzējuša
pasniedzēju vadībā iziet būtiskākos posmus sastāvdaļu
identificēšanas pārskatīšanā, modelēt aprēķinus un izveidot
uzņēmuma specifikai atbilstošus standartizētus marķējuma
dizainus.
Kurss sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes
noliktavas procesu izveidē, procesu vadībā un izsekošanā,
rada izpratni par ražošanas noliktavas uzskaites procesu
galvenajiem principiem. Dod iespēju pieredzējuša
pasniedzēju vadībā definēt iekšējās un ārējās noliktavas
savstarpējo preču plūsmas, kā arī izpratni par noliktavas
inventarizācijas vadību.
Kurss sniedz zināšanas un izpratni par starptautiskā vides
pārvaldības standarta ISO 14001 jaunās versijas prasībām,
apdraudējumiem un riskiem , kā arī energopārvaldības
jautājumiem kā atsevišķu vides standarta sadaļu. Uzņēmums
gūst iespēju pieredzējuša pasniedzēju vadībā identificēt vides
aspektus, modelēt bīstamās situācijas un definēt uzņēmuma
specifikai atbilstošus vides aspektu un energopārvaldības
indikatoru vadības pasākumus.

€1 680,00

345 24
Ražošanas
“Bioekonomika”
inženierzinība
s un vadība

Kursā tiek sniegtas zināšanas par darba kvalitātes
kritērijiem, efektivitātes mērījumiem, motivācijas sistēmas
galvenajiem elementiem un attīstības tendencēm nozarē.
Dalībnieki mācās izprast kādas kompetences nepieciešamas,
kādi ir darba un zināšanu vērtēšanas kritēriji nozares
uzņēmumā, kā arī uz praktisku piemēru bāzes apgūst
galvenos zināšanu vadības principus nozares uzņēmumā.

€2 100,00

345 24
Ražošanas
“Bioekonomika”
inženierzinība
s un vadība

Kursā tiek sniegtas zināšanas par darba kvalitātes
kritērijiem, efektivitātes mērījumiem, motivācijas sistēmas
galvenajiem elementiem un attīstības tendencēm nozarē.
Dalībnieki mācās izprast kādas kompetences nepieciešamas,
kādi ir darba un zināšanu vērtēšanas kritēriji nozares
uzņēmumā, kā arī uz praktisku piemēru bāzes apgūst
galvenos zināšanu vadības principus nozares uzņēmumā.

€4 230,00

345 24
Ražošanas
“Bioekonomika”
inženierzinība
s un vadība

5S metode ir vizuālā vadība, skaidra un vienādi saprotama
visiem darbiniekiem, kas ļauj ātri identificēt procesa
zudumus un rīkoties to novēršanai. Apmācībās tiek apskatīti
5S metodikas pamatprincipi (1S – sašķirošana, 2S –
sakārtošana, 3S – sakopšana, 4S – standartizēšana un 5S –
saglabāšana jeb uzturēšana) un galvenie ieguvumi no tās, kā
arī apmācību laikā tiek apgūts 5S sistēmas ieviešanas,
vadības un uzturēšanas modelis.

€9 408,00

345 24
Ražošanas
“Bioekonomika”
inženierzinība
s un vadība

Kurss sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes par
ražošanas uzskaites sistēmas nozīmi un pielietošanu, rada
izpratni par piemērotākā risnājuma izvēli. Dod iespēju
pieredzējuša pasniedzēju vadībā identificēt būtiskākos
procesus, praktiski aprēķināt ekonomisko efektu no
ražošanas sistēmas ieviešanas un definēt uzņēmuma
specifikai atbilstošus procesus un uzskaites veidus.

€4 704,00

345 24
Ražošanas
“Bioekonomika”
inženierzinība
s un vadība

Kurss sniedz teorētiskās un praktiskās zināšanas par
realizācijas procesu sakārtošanu. Rada izpratni par
realizācijas plūsmas integrāciju ar produktu nosūtīšanu un
loģistiku. Dod iespēju pieredzējuša pasniedzēju vadībā
analizēt realizācijas pasūtījumu veidus un ietekmi uz
ražošanu.

€6 580,00

345 24
Ražošanas
“Bioekonomika”
inženierzinība
s un vadība

FMEA (Failure Modes & Effects Analysis) ir sistemātiska
metode iespējamo risku un to seku atklāšanā un analizēšanā.
Apmācībās tiek apskatīti ražošanas procesa soļu potenciālie
vai reālie riski, to ietekme uz procesu un gala rezultātu, risku
notikšanas iespējamības klasifikācija un seku nopietnības
novērtējums. Apmācību rezultātā tiek izstrādāts rīcības plāns
risku novēršanai, sākot ar iespējamāko un kritiskāko
attiecībā pret gala rezultātu un ietekmi uz klientu.

€7 392,00

345 24
Ražošanas
“Bioekonomika”
inženierzinība
s un vadība

Kurss sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes
inovatīva produkta izveidē, procesu vadībā un izsekošanā,
rada izpratni par jauna produkta vadības galvenajiem
principiem. Dod iespēju pieredzējuša pasniedzēju vadībā
identificēt būtiskākos posmus, praktiski modelēt svarīgākās
jauna produkta ražošanas metodes un definēt uzņēmuma
specifikai atbilstošas programmas un posmus

