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Dr.habil.sc.ing. GUNTIS STRAZDS, 
Latvijas Vieglās rūpniecības uzņēmumu 
asociācijas valdes priekšsēdētājs, -
intervijā "Komersanta Vēstnesim" 

"Kā par kaņepēm Latvijā ieminos, 
dzirdu jautājumu -

vai marihuānu taisīsim? 

____. 

Bet tās ir gluži citas šķirnes kaņepes!" 

Tekstilrūpniecība ir vecākā rūpniecības nozare Lat
vijā - 18.gadsimta beigās tika nodibināta pirmā tekstil
fabrika, kurā izgatavoja vilnas šineļu audumus Krievijas 
armijas vajadzībām. Bet 1938.gadā nozares produkcija 
jau aizņēma ceturto daļu no neatkarīgās Latvijas kopējā 
ražošanas apjoma. Pašlaik tās īpatsvars ievērojami saru
cis - līdz 9,5%, taču joprojām ir nozīmīgs, jo tekstila un 
apģērbu eksports veido 12% no rūpniecības produkci
jas eksporta apjoma valstī. Nozarē notiek pārmaiņas, un 
tās ir nepieciešamas, lai saspringtajā konkurencē uzņē
mumi varētu veiksmīgi pastāvēt un attīstīties . 
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Vairums - mazo uzņēmumu 
- Nozarē ir vairāk nekā 700 uzņēmumu . Cik plaša ir to 

pārstāvniecība asociācijā? 

- Viena lieta ir juridisko biedru skaits, cita - cik daudz uzņē
mumu mēs apkalpojam. Un apkalpojam mēs aptuveni simt 
uzņēmumu . 

- Vai arī jūsu nozarē, tāpat apstrādes rüpniecībā kopumā, 

lielākā daļa ir mazu uzņēmumu? 
- Situ ācija ir paradoksāla - no 708 uzņēmumiem 116 ir 

tādi, kuros strādā tikai viens cil vēks, bet 350 uzņēmumos strā
dājošo nav vairāk par pieciem cilvēkiem . Tikai 18 uzņēmu
mos ir vairāk nekā 250 darbinieku. No tā arī izriet nākamai s 

skaitlis - produkcij u eksportē tikai 87 uzņēmumi, bet pārējie 
- i ndi viduāl i e vai mikrouzņēmumi - saražoto pārdod tepat 
Latvij ā. 

- Vai mazie uzņēmumi ir konkurētspējīg i, var iegādāties 

pietiekami labas iekārtas? 
- Mazie uzņēmumi ir ļoti vajadzīgi. Ja kāds nozarē vē las atvērt 

jaunu firm u, mēs cenšamies visiem palīdzēt - konsultējam par 
tirgus, mārketinga jautājumiem . Ir taču labi, ja kādā apdzīvotā 
vietā ir darbnīca, ku rā strādā pieci ci l vēki , kas "apšuj" sevi un 
kaimiņus . Ja īpašniekam ir profesionālās zināšanas, izdoma, 
viņš var ļoti veiksmīgi strādāt, radīt pat kaut ko gluži ģeniālu. 
Ja atceramies, tagad lielais uzņēmums "V.O.V.A." taču arī sāka 
ar dažām šuvējām, kas strādāja mājās„ . Jautājums ir viens - vai 
uzņēmējam pietiek intereses un drosmes, vai viņš savā dzīvē 
vēlas kaut ko mainīt. Ja viņš domās , ka savā firmā var šūt tikai 
džinsa bikses, agri vai vēlu "nogrims". Lūk, t-krekli , kas tur 
vairs jauns iespējams? Bet ir viens uzņēmējs , kas izdomājis, ka 
šim kreklam var uzšūt lācīti ar pūkainām ausīm. Daudziem pir
cējiem patīk, un bizness iet ar pilnu sparu. Valstij mazie uzņē

mumi būtu vairāk jāatbalsta. Ir liela netaisnība, ka, piemēram, 
individuālajiem uzņēmumiem ir jāmaksā par 10 procentiem 
lielāks ienākuma nodoklis nekā lielajiem. 

- Kāpēc veikalos es redzu, piemēram, IgaunUā un Lietuvā 
ražotu gultasveļu, bet vietējie ražojumi nav pamanāmi? Viss 
tiek eksportēts ? 

- Patiešām, eksporta apjomi ir ļoti lieli, dažās preču kategori
jās pat 98 procenti. Bet otrs iemesls ir tirgotāju attieksme - vie
tējiem ražotājiem viņi samaksā 90 un pat 120 dienu laikā pēc 
preces piegādāšanas . Ar šādiem nosacījumiem ražotājs līdzek

ļ u s gada l aikā var apgrozīt divas trīs reizes. Arzemēs samaksā 
divu trīs dienu l aikā. Protams, tad preci izdevīgāk ir pārdot Rie
tumu vai Austrumu tirgū. 

- Vai tad lietuviešiem müsu tirgotāji maksā kārtīgāk? 

- Protams. Jo viņiem nedrīkst nesamaksāt. Bet uz vietējo 

ražotāju rēķina tirgotāji "parazitē", aizbildinoties ar apgro
zīj uma ciklu. Tādēļ Latvijas ražotāji atver savus veikalus. 
"Lauma" tagad pat pārņem veikalu tīklu Krievij ā. Uz Igauniju 
tiek eksportēti vairāk nekā 20 procenti produkcijas. 

Kam klājas labi, kam - grūtāk 

- Kādi procesi pašlaik norisinās jüsu nozarē? 
- Apģērbu un teksti la ražošanas nozarē produkcija tiek 

dalīta vairākās grupās , un nākotnes aprises ir jāaplūko ciešā 

saistībā ar tām. Pašlaik Latvijā vislabāk veicas uzņēmumiem, 

kuri ražo veļu. Gan lielajiem, tādiem kā "Lauma Lingerie ", 



"New Rosme", "Rita", "V.O.V.A.", gan 
gluži maziem. Kopumā ar veļas ražo
šanu nodarbojas vairāk nekā pussimts 
firmu. Liepājā vien aptuveni četrdesmit. 

Liel ākā daļa šo ražotāj u veiksmīgi ir 
atraduši savu vietu tirgū, strādā noteik
tām pircēju grupām, patstāvīgi iepērk 

dažādus apdares materiālus un darbojas 
visai elastīgi. 

Otra nozīmīga grupa ir darba apģērb i . 

Lielie ražotāj i, tādi kā "Snickers Produc
tion Latvia", nosaka toni. Bet ļoti dau
dzas mazas firmas gan veic atsevi šķas 

operācijas, izpildot šo kompāniju pasū

tījumus, gan arī patstāvīgi darina šāda 
veida apģērbus: ne visiem pasūtītājiem ir 
pa kabatai dārgā "Snickers" produkcija. 

Ir firmas, kas ražo mednieku apģēr

bus, ķirurgu tērpus, visu nemaz nevar 
uzskai tīt. Kā perspektīvu varu vērtēt arī 
smalkās kokvilnas dzijas un audumu 
ražošanu. Šajā kontekstā redzam, kurām 
preču grupām agri vai vēlu būs jāaiziet 

no tirgus, nespējot konkurēt ar Ķīnas lēto 
produkcij u vai citu apstākļu dēļ . 

- Tātad Latvijas tekstilnieku nākotne 
ir smalku un specifisku izstrādājumu 

darināšanā, ko nekad neuzņemsies 

masu produkcijas ražotāji Ķīnā? 
- Jā, un arī tādu izstrādājumu ražo

šanā, ko nebūs izdevīgi importēt. Ir preču 

grupa - tā dēvētie neaustie materiā li , teh
niskais tekstils, ko izmanto, piemēram, 

fi ltros. To nedrīkst saspiest, cieši pakot, jo 
tad tas zaudē kvalitāti . Loģiski, ka šādus 
materiālus nekad nevedīs no Kinas. 

' - Kuras, jüsuprāt, ir apdraudētās 
preču kategorijas? 
- Tagad gan vispirms jārunā par uzņē

mumiem kopumā. Daudzas šūšanas 

firmas ārvalstu investori Latvijā izveidoja 
tikai lētā darbaspēka dēļ. Tagad īpašnieki 
iet projām un atver ražotnes Baltkrievijā 
un citviet, kur strādniekiem jāmaksā 

mazāk. Jau ir aizgājuši no Rēzeknes un 
citām pilsētām. Pērn strādājošo skaits 
nozarē samazinājās par trim tūkstoš iem. 

Uzņēmumu skaits kopumā nesarūk, jo 
tiek dibinātas daudzas jaunas firmas . 
Produkcijas apjoms arī necieš: ražošanas 
apjomus, ieviešot modernas tehnoloģi

jas, palielina esošie uz1Jēmumi. Tā nav 
nozares problēma, drīzāk gan nodarbi
nātības, jo cietēji ir konkrēti cilvēki , kuri 
zaudējuši darbu. 

Ar laiku Latvijā izzudīs (daļēji tas jau 
notiek) arī jebkura masveida standarta 
produkcija - tādēļ, ka citur to var saražot 
lētāk . Ir atšķirība, vai izgatavot simt tūk
stošus vienādu blūžu vai simtu ar speci
fisku apdari. Latvijai paliks otrā darbības 
joma. 
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Aizmirsta is, bet 
daudzsološais lins 

- Kuri ir jaunie, perspektīvie noza
res virzieni? 
- Tas pats lins. Bieži dzirdu nievīgu 

viedokli - nu, kur mēs liksim tos linu 
paladziņus un galdautus? Bet, atvainojiet, 
lins šodien pasaulē ir ļoti populārs , tur
klāt mūsu mērkis nllll' audzēt li nškiedru 

' ' 
apģērbam. Tā ir tikai viena no iespējām. 
Lins pašlaik tiek izmantots tehnisko jeb 
i novatīvo tekstilij u ražošanai , ko izmanto 
autorūpniecībā, būvniecībā, ļoti daudz 
kur. Lūk, šis koferis ir izgatavots no lin
šķiedras, ar visiem spaļiem. Bet mēs te 
runājam par priekšautiem ... 

-Ar ko bütu jāsāk? 
- Pirmām kārtām ar aizspriedumu pār-

varēšanu un potenc i ālo linu audzētāju 

izglītošanu par šīs kultūras noieta tirgu un 
biznesa iespējām. Ar to ir lielas problēmas. 

Piemēram, Vācijā jebkurā ministrijā vai 
c i tās valsts iestādēs ir publiski pieejama 
grāmati ņa par atjaunojamām izejvielām 
rūpniecībai . Cilvēks , kurš vēlas pievēr

sties šādam biznesam, tur atrod vispusīgu 
informāc iju. 

Bet mums, kad pēkšņi tika paziņots par 
cukura nozares beigām, ierēdņiem tik vien 
bija padoma, kā ieteikt zemniekiem pievēr
sties lauku tūrismam vai rapša audzēšanai. 
Pirmkārt, tiek kultivēts aplams priekšstats, 
ka Latvijā linus var audzēt tikai Latgalē . 

Mulkības! Kāpēc Jelgavā savulaik uzcēla 

linu' 'pārstrādes rūpnīcu? Tāpēc, ka šajos 
apv idos izsenis ir bijuši linu audzēšanas 
centri: Tukums, Jaunpils, Bauska. Arī Vid
zemē sēja linus - Rūjienas, Mazsalacas 
apkaimē, un, protams, Latgalē . Šī kultūra 
auga 70 procentos Latvijas teritorijas. Otr
kārt, nākamais aizspriedums - izdevīgi 

ir tikai garšķiedras lini. Bet mūsu zemē 
nekad nav auguši kval i tatīvi garšķiedras 

lini . Klimatisko apstākļu dēļ tādus linus kā 
Francijā pie mums nemaz nevar izaudzēt. 
Tur iegūst 75 procentus garšķiedras un 25 
procentus īsšķiedras linu. Pie mums ir pre
tēja proporcija. Smalkiem audumiem var 
izmantot tikai garšķiedru, tādēļ jāgudro 

kaut kas cits. Un tas ir tepat blakus: no 
īsšķiedras var ražot tieši šo tehnisko tek
stilu, kam ir faktiski neierobežots pieprasī
jums pasaules tirgū . 

Apburtais loks - no 
zemnieka līdz ražotājam 

- Cik plaši müsu valstī pašlaik audzē 
linus? 
- Pēdējos gados aptuveni pāris tūkstošu 

hektāru platībās. Ar tajās iegūstamo pro
dukciju knapi var noslogot vienu jaudīgu 
šķiedras pārstrādes mašīnu . .,.. 
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Tekstilnozares attīstības 
koncepcijas prioritātes 

• Augstas kvalitātes kokvilnas dzijas 
un vieglā kokvilnas auduma ražošana 
no smalkiem pavedieniem 

• Ugunsdroša auduma razosana 
mēbeļu, viesnīcu un individuālu aizsar
dzības līdzekļu vajadzībām 

• Linu sektora attīstība, palielinot 
linu audumu un neausto materiālu 
razosanu tehniskām vajadzībām 

(automobiļu iekšējai apdarei, izolā

cijas materiālu ražošanai, neausto 
materiālu ražošanai mājsaimniecības 
vajadzībām), spaļu pārstrāde būvnie

cības materiālu, kurināmā un mēs

lojuma ražošanai, lineļļas izmanto
šana farmakoloģijā un krāsu un laku 
ražošanai. Nepieciešamās investīcijas, 

ieskaitot investīcijas lauksaimniecībā, 

ir 30-40 milj. eiro 

• Teksti/atgāju un lietotu apģērbu 
pārstrāde neausto materiālu izgatavo
šanai. Automobiļu un citu transporta 
līdzekļu paklāju, sēdekļu pārsegu un 
citu no teksti/materiāliem izgatavotu 
materiālu otrreizēja pārstrāde neaus
tajos materiālos 

• Darba apģērbu un speciālo 

apģērbu ražošana nelielos apjomos 
(darba apģērbi strādājošiem dažādās 
rūpniecības nozarēs, apģērbi mednie
kiem un makšķerniekiem, ķirurgiem, 

apģērbu ražošana militārām struktū
rām, atpūtas apģērbi ģimenēm, īpaši 

apģērbi invalīdiem) 

• Augstas kvalitātes un dizaina 
sieviešu un vīriešu veļas ražošana, 
veļas ražošana nelielos apjomos 
(veļa grūtniecēm, veļa sievietēm pēc 

krūšu operācijām, lielo izmēru veļas 
ražošana) 
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- Linu audzētājiem un pārstrādātājiem turklāt paredzēts 
valsts atbalsts, ir taču tā? 
- Bet šis atbalsts ir mazāk izdevīgs par platībmaksājumiem, 

kas ļauj neaudzēt neko un labākajā gadījumā tikai zāli nopļaut. .. 
Tas jau ir valdības politikas jautājums. 

Zemnieks nevar sākt audzēt linus, jo viņam nav naudas 
ieguldījumiem līdz pirmajai ražai. Viņš neieķīlās savu zemi, lai 
nopirktu linu vai kaņepju sēklas. Jo viņš ir uzmanīgs. Zemnieki 
daudz naudas ieguldīja cukurbiešu audzēšanas tehnikas iegādē 
un apdedzinājās. Tādēļ viņu attieksme pret šādām jaunām (vai 
jau aizmirstām) kultūrām ir ļoti piesardzīga. Zemnieks vēl 

domā- ko es darīšu ar spaļiem, lineļļu? 
Taču prātīgs saimnieks pārdod visu - spaļus sapresē, tos var 

izmantot kā kurināmo (prastākais veids), bet, sajaucot ar kok
šķiedru , var izgatavot arī mēbeļu plates. Pasaulē sastopami 
940 no lineļļas iegūti produkti. Tos izmanto ne tikai pārtikas 
rūpniecībā, bet arī farmakoloģijā, ziepju un pat alus ražo
šanā, kā arī būvniecības materiālos. Linšķiedru vēl izmanto 
izolācijas materiālu ražošanā . Tā var turpināt bez gala. Ja mēs 
neiemācīsim cilvēkus domāt, ko visu var iegūt un ražot, nekā 
nebūs . 

Linu audzēšanā gan ir viena problēma - Latvijas klimatis
kie apstākļi . Ja ir pārāk lietains laiks, raža var aiziet bojā. Ja 
nepatīk lini, var audzēt kaņepājus. Ar kaņepājiem ir citādi: tos 
rudenī var atstāt uz lauka un novākt pavasarī, kad tie izžuvuši, 
un šķiedra neko nezaudē kvalitātes ziņā. Turkl āt kaiJepāji ir ērti 
augu sekai. 

- Kaņepju šķiedra ir tirgū pieprasīta? 
- Tirgus ir kolosāls . Tajā kompānijā, kuru apmeklējām 

nesenajā pieredzes braucienā Vācijā, gatavojas pāriet uz triju 
maiņu darbu sešas dienas nedēļā. Vācijā, kur par nakts darbu 
strādniekiem jāmaksā divkārtīgi! Tas nozīmē, ka peļņa ir liela. 
Šis UZIJēmums iepērk kaņepājus no zemniekiem, arī pats audzē 
savā saimniecībā un pārstrādā sastāvdaļās - šķiedrā, tehnis
kajā šķiedrā, presē putekļus, un katram sortimentam ir savs 
noņēmējs. 

Taču , kā par kaņepēm Latvijā ieminos, tā dzirdu jautājumu 
- vai marihuānu taisīsim? Bet tās ir gluži citas šķirnes kaņepes! 
Ja Vācijā, Francijā, Dānijā, Holandē un Beļģijā var audzēt šīs 
kultūras, bet pie mums nevar, tad ir jādomā, ka mums patiešām 
kaut kas ar galvu nav kārtībā. Vācieši vāc jūraszāles Marokā un 
pārstrādā, bet mēs neaudzējam to, kas būtu izdevīgi . Starp citu, 
tehniskajā tekstilā var pārstrādāt arī dadžus, usnes, kā mums 
netrūkst. Vācieši audzē un rūpniecībā izmanto īpašas šķiedras 
nātres. Tagad to dara arī lietuvieši. 

Bez valsts intereses neiztikt 
- No kura gala sākt? Lina nav, bet perspektīvas būtu ... Tas 

pats ar kaņepēm. Jums ir padoms, kā šo biznesu attīstīt? 
- Mēs varam palīdzēt noorganizēt linu pirmapstrādi, iegā

dāties iekārtas, gādāt arī par tālākajiem procesiem. Mēs varam 
izstrādāt projektus, bet nevaram iedot naudu to īstenošanai. 
Linu un kaņepāju šķiedras apstrādes iekārtas ir ļoti dārgas, 

maksā vairākus miljonus eiro. 
- Tad jāmeklē investors, kas atvērtu fabriku ? 

- Ar to nebūtu grūtību. Bet pirmo fabriku tomēr vajadzētu 
sarūpēt ar vietējo kapitālu, valstij vismaz garantējot būvnie
cību . Projekts varētu tikt īstenots arī kā publiskā un privātā 
partnerība. Taču ir jābūt labajai gribai. Ja "aizietu" viena rūp
nīca, tai sekotu pārējās. Ja mēs uztaisītu piecas rūpnīcas, arī 
tad nespētu nosegt īsās linšķiedras pieprasījumu. Vācieši bija 
aplēsuši, ka 2015 .gadā viņiem ar linu jāapsēj 350 tūkstoši 
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UZZIŅAI -
Tekstila un apģērbu ražošanas nozare Latvijā 
(31.12.2006) 

• Uzņēmumu skaits - 708 
(tekstilrūpniecība - 203, šūšanas rūpniecība - 505) 

• Strādājošo skaits - 20 372 

• Ražošanas apjoms - 310 milj. latu 

• Ražošanas apjoms - 9,5% 
no Latvijas rūpniecības kopprodukta 

• Eksporta apjoms - 260 milj. latu 
(vidēji 12 762 Ls uz vienu strādājošo) 

• Gatavā produkcija tiek eksportēta uz 64 valstīm 
(83,3% uz 12 Eiropas valstīm) 

• Galveno eksporta apjomu (83%) veido 
šādas preču grupas: tekstila un trikotāžas apģērbs, 
ķīmiskās šķiedras un pavedieni, kokvilnas dzija 
un audumi, darba apģērbi. 

hektāru, bet tagad jau šos plānus ļoti sašaurinājuši, jo Vācijā 
nepietiek brīvo platību. Ja mēs apsētu kaut 10 tūkstošus hek
tāru, būtu ļoti labi . Latvijas brīvvalstī linus audzēja vairāk 
nekā 70 tūkstošos hektāru un ieguva vairāk nekā 20 tūkstošus 
tonnu linšķiedras. Tā bija Latvijas valsts pirmā valūta, nevis 
bekons un sviests. 

- Šķiet, ka jūs ar savu linu ideju stāvat kā vientuļnieks pie 
klints kraujas? 
- Jau četrus gadus. Kur tik neesmu to visu stāstījis - Zemko

pības ministrijā, Ekonomikas ministrijā ... 
- Vai kaut kas ir pavirzījies uz priekšu? 

- Nu, tagad uz Vāciju kopā ar mums pieredzi lūkot aizbrauca 
divi Saeimas deputāti. Aizvedu arī zemniekus un uzņēmējus, 
kuri ir izrādījuši interesi par šo biznesa virzienu. Bet vispirms 
ir jāatgriežas pie linu un kaņepju audzēšanas un jāizdomā, kā to 
atjaunot. Nevajag sākt ar simt un tūkstoš hektāriem, bet pama
zām, izmēģinot. Kā šīs kultūras izdzīvo mūsu laika apstākļos, 
kā būs ar slimībām, kukaiņiem . 

- Vai mūsu saruna jābeidz pesimistiskā noskaņā? 
- Negribētos. Esmu sastapis sapratni Ekonomikas ministrijas 

Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamentā, mēģinām izdo
māt,ko darīt. Iespējams, lina ideju izdosies iestrādāt tā dēvētajā 
tekstila klasterā, veidot ciešāku sadarbību ar zinātniekiem, kok
rūpniekiem. Bez tā nekas ātri nenotiks. Tādēļ varbūt spersim 
pirmo soli un kopā ar komersantiem uzstādīsim iekārtas neausto 
linu materiālu ražošanai, jo viņi meklē jaunus virzienus savam 
biznesam. Par to domā arī dažs mūsu lielais tekstila ražotājs, lai 
mainītu pašreizējo darbības virzienu, kam paredzams noriets, 
un ieietu perspektīvākā tirgū. Linšķiedru nāksies ievest - atbal
stīsim Baltkrievijas ekonomiku. Bet lielāka problēma būs tad, 
ja viņi aizies mums garām un paši sāks ražot to, par ko runājām. 
Kamēr ir pieejami Eiropas Savienības līdzekļi, mums pašiem 
tomēr būtu jāpaspēj aizņemt šo nišu. 

Mudīte Luksa, "KV" 


