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„Schneider Electric Latvija” dāvinātās mācību iekārtas izglīto un palīdz atrast 

darbu 

 

Pateicoties uzņēmuma „Schneider Electric Latvija” dāvinājumam, pēdējos 7 

mēnešos mācību centrā „Buts” 172 cilvēki apguvuši elektriķa profesiju vai 

pilnveidojuši zināšanas tajā, mācoties uz vismodernākajām elektroiekārtām. 39 no 

šiem cilvēkiem bija bezdarbnieki, 18 no viņiem jau atraduši darbu profesijā.  

 

Mācību centra „Buts” elektronodaļas mācību bloka modernizācijai uzņēmums „Schneider 

Electric Latvija” dāvināja pašu ražotās iekārtas un materiālus aptuveni 10 000 latu 

vērtībā. „Pateicoties "Schneider Electric Latvija" dāvinājumam, kopš aizvadītā gada 

novembra mācību centra "BUTS" elektronodaļā izveidoti mācību kabineti un 

laboratorijas ar modernākajiem elektroinstalācijas izstrādājumiem un to risinājumiem. 

Tagad mācību centra "BUTS" audzēkņi praktiski apgūst elektroizstrādājumu montāžu, 

strādājot ar reāliem, pasaules augstākā līmeņa tehnoloģisko risinājumu 

elektromateriāliem,” stāsta SIA „Buts” profesionālās izaugsmes nodaļas vadītāja Ieva 

Vincovska. 

 

Jaunajās, modernajās mācību klasēs un laboratorijās dažāda ilguma un kvalifikācijas 

elektriķu apmācības līdz šim notikušas 172 cilvēkiem. 62 no viņiem ir „Nodarbinātības 

Valsts aģentūras” (NVA) uzskaitē esošie bezdarbnieki, kuri beiguši mācības vai joprojām 

mācās kuponu sistēmas ietvaros. No 39 apmācības jau beigušajiem bezdarbniekiem 

pastāvīgu darbu elektriķa profesijā līdz šā gada 30. aprīlim atraduši 18 cilvēki, informē 

NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa. Pēc 2013. gada 15. maija datiem, vēlmi apgūt 

elektriķa profesiju NVA filiālēs ir reģistrējuši vēl 112 bezdarbnieki.  

 

SIA „Schneider Electric Latvija” ir globālā uzņēmuma „Schneider Electric” meitas 

uzņēmums, kura misija, tāpat kā mātes koncernam, ir palīdzēt cilvēkiem maksimāli 

izmantot enerģiju, radot modernas energoefektivitātes tehnoloģijas. 4-5 % no ikgadējās 

peļņas „Schneider Electric” novirza izglītībai. „Zinot to, ka izglītības iestāžu finansējums 

ne vienmēr ļauj mūsdienīgā līmenī uzturēt materiāli tehnisko bāzi un piedāvāt 

audzēkņiem arī praktiskās zināšanas, „Schneider Electric Latvija” atvēl līdzekļus mācību 

klašu aprīkošanai ar vismodernākajām iekārtām,” stāsta uzņēmuma „Schneider Electric 

Latvija” izpilddirektors Kaspars Rokens. Viņš uzsver, ka ikviens elektriķis, kas mācījies 

modernajā elektroapmācību klasē, būs ne tikai zinošs speciālists, bet arī 

energoefektivitātes konsultants saviem klientiem, tādējādi veicinot elektroenerģijas 

taupīšanu un zaļāku dzīvesveidu. „Mums ir liels prieks dāvināt mācību iekārtas, kuras 

palīdz cilvēkiem mācīties un atrast darbu, vienlaikus vairojot zināšanas par 

energoefektīvu resursu izmantošanu. Pirmās mācību klases aprīkošanai izvēlējāmies tieši 

mācību centru „Buts”, jo noskaidrojām, ka mācību kvalitāte un absolventu pieprasījums 

darba tirgū šim mācību centram ir ļoti svarīgi faktori,” piebilst K. Rokens. 

 

Par „Schneider Electric Latvija”: 

 



„Schneider Electric Latvija” ir 1836. gadā dibinātā Francijas uzņēmuma „Schneider 

Electric” meitas uzņēmums, kurš dibināts 1996. gadā un darbojas tirgū, veicinot 

izaugsmi un attīstot tehnoloģijas, balstoties uz piecām biznesa struktūrām – rūpniecība, 

infrastruktūra, ēku vadība, elektroapgādes sistēmas un datu centru sistēmas.  

 

Vairāk informācijas: 

 

SIA „Schneider Electric Latvija” 

Mārketinga koordinatore 

Una Bergsone 

Tel.: 294 65 272 

E-pasts: una.bergsone@schneider-electric.com 
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