
ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA UN TĀS 
SASKARNOZARES

Mārtiņš Svirskis

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 

Eksperts tautsaimniecības jautājumos

07.06.2018



NOZARES PROFILS



NOZARES APMĒRS
Nozares sektors NACE kods Nozarē ietilpstošās NACE nodaļas, grupas un klases

Ķīmisko produktu

ražošana

19.2 Naftas pārstrādes produktu ražošana

20 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

20.3 Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un 

mastikas ražošana

20.41 Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu 

ražošana

20.42 Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana

20.52 Līmju ražošana

20.6 Sintētisko šķiedru ražošana

21 Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu 

ražošana

22 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

23 Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

23.14 Stikla šķiedras ražošana

Ūdensapgāde un kanalizācija 36 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

37 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Atkritumu

apsaimniekošana

38 Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu 

pārstrāde

39 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Biotehnoloģiskie

pētījumi

72.11 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā



NOZARES UZŅĒMUMU STRUKTŪRA

 Aptver ķīmisko produktu ražošanu, ūdensapgādi un kanalizācijas sektoru, 
atkritumu apsekošanas un biotehnoloģisko pētījumu sektoru;

 Ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs kopumā darbojas 767 uzņēmumi;

 Lielākais uzņēmumu skaits 2016. gadā bija novērojams gumijas un plastmasas 
ražošanas nozarē, kurā saimniecisko darbību veica 233 uzņēmumi, kamēr 
atkritumu savākšanas un apstrādes nozarē – 196, bet ūdens apsaimniekošanas un 
attīrīšanas nozarē kopā – 140 uzņēmumi. 



NOZARES UZŅĒMUMU KARTE

Naftas pārstrādes produktu 
ražošana; 10

Krāsu, laku un līdzīgu 
pārklājumu, tipogrāfijas 

krāsu un mastikas ražošana; 
18

Ziepju, mazgāšanas, 
tīrīšanas un spodrināšanas 

līdzekļu ražošana; 27
Smaržu un kosmētisko 
līdzekļu ražošana; 50

Līmju ražošana; 1

Sintētisko šķiedru ražošana; 
4Farmaceitisko pamatvielu 

un farmaceitisko preparātu 
ražošana; 33

Gumijas un plastmasas 
izstrādājumu ražošana; 233

Stikla šķiedras ražošana; 9

Ūdens ieguve, attīrīšana un 
apgāde; 75

Notekūdeņu 
savākšana un 
attīrīšana; 65

Atkritumu savākšana, 
apstrāde un izvietošana; 
materiālu pārstrāde; 196

Sanitārija un citi atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumi; 19

Pētījumu un 
eksperimentālo izstrāžu 

veikšana biotehnoloģijā; 27







DARBA TIRGUS UN 
NODARBINĀTĪBA



NOSTRĀDĀTO STUNDU UN DARBINIEKU 
SKAITA IZMAIŅU DINAMIKA





Naftas pārstrādes produktu 
ražošana; 54 Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, 

tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana; 
350

Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un 
spodrināšanas līdzekļu ražošana; 

152

Smaržu un kosmētisko līdzekļu 
ražošana; 967

Līmju ražošana; 20

Sintētisko šķiedru ražošana; 120

Farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu 

ražošana; 2114

Gumijas un plastmasas 
izstrādājumu ražošana; 2986

Stikla šķiedras ražošana; 1233

Ūdens ieguve, attīrīšana un 
apgāde; 1731

Notekūdeņu savākšana un 
attīrīšana; 1601

Atkritumu savākšana, apstrāde 
un izvietošana; materiālu 

pārstrāde; 4471

Sanitārija un citi atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumi; 

68

Pētījumu un eksperimentālo 
izstrāžu veikšana biotehnoloģijā; 

90



DARBA SAMAKSAS IZMAIŅAS ĶĪMIJAS 
RAŽOŠANAS NOZARES SEKTOROS



DARBASPĒKA  ATJAUNOŠANĀS
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ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Eksports



EKSPORTS

 Latvijas ķīmijas nozares vadošie eksporta produkti:
 farmaceitiskie izstrādājumi, kas veido 37%;

 plastmasas izstrādājumi - 17%;

 stikla šķiedra - 8%.

 Kopējais nozares eksporta apjoms 2016. gadā sasniedzis gandrīz 805 miljonus 
eiro



EKSPORTS



IMPORTS

 Latvijas ķīmijas nozarē farmaceitisko izstrādājumu sektors sastāda 2,6% no 
nozares kopējā importa apjoma, savukārt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 
ražošanas sektors – 2,2%.





ĒNU EKONOMIKA



ĒNU EKONOMIKAS IETEKME

 Darba algas nodokļu plaisa vispārējā nodokļu režīmā strādājošiem veido 34,5 milj. 
eiro, jeb 1,3% no kopējās nodokļu plaisas vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem.

 2016. gadā nodokļu plaisa radījusi 11,5 milj. eiro zaudējumu VSAOI un nepilnu 6 
milj. eiro zaudējumus IIN ieņēmumiem.



2015. gads 2016. gads

NACE 2.red. nosaukums Nedeklarētā darba 

alga kopā tūkst. 

EUR

Nedeklarēto darba 

algas ienākumu 

īpatsvars, %

VSAOI zaudējumi 

no nedeklarētās 

darba algas, tūkst. 

EUR

IIN zaudējumi no 

nedeklarētās darba 

algas, tūkst. EUR

Nedeklarētā darba alga 

kopā, tūkst. EUR

Nedeklarēto darba 

algas ienākumu 

īpatsvars, %

VSAOI zaudējumi 

no nedeklarētās 

darba algas, tūkst. 

EUR

IIN zaudējumi no 

nedeklarētās darba 

algas, tūkst. EUR

Koksa un naftas pārstrādes 

produktu ražošana 

104,8 21,80% 34,85 17,79 65,1 16,70% 21,97 11,19

Ķīmisko vielu un ķīmisko 

produktu ražošana 

5 743,12 23,90% 1 897,49 975,77 6 345,38 22,40% 2 141,17 1 090,20

Farmaceitisko pamatvielu 

un farmaceitisko preparātu 

ražošana 

2 395,00 12,10% 790,52 406,96 2 911,09 14,30% 982,32 500,15

Gumijas un plastmasas 

izstrādājumu ražošana 

6 651,42 25,30% 2 197,89 1 130,07 6 698,40 23,70% 2 260,28 1 150,85

Nemetālisko minerālu 

izstrādājumu ražošana 

9 093,87 16,10% 3 004,47 1 545,07 10 012,96 15,60% 3 378,73 1 720,33

Ūdens ieguve, attīrīšana un 

apgāde 

1 472,41 21,30% 487,42 250,11 1 609,56 29,30% 543,13 276,54

Notekūdeņu savākšana un 

attīrīšana 

565,6 27,90% 187 96,09 556,06 29,80% 187,64 95,54

Atkritumu savākšana, 

apstrāde un izvietošana; 

materiālu pārstrāde 

5 070,70 18,60% 1 675,53 861,51 5 944,79 18,20% 2 005,97 1 021,38

Sanitārija un citi atkritumu 

apsaimniekošanas 

pakalpojumi 

386,36 25,60% 127,84 65,63 344,45 24,90% 116,23 59,18



PUBLISKĀ IEPIRKUMA NEPILNĪBAS

 Nepieciešam pārskatīt “zemākās cenas” principa noteikšanu, kā galveno kritēriju 
publisko iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanā;

 Pašmāju uzņēmumi regulāri nav spējīgi konkurēt ar ārvalstu konkurentu 
piedāvājumiem.



PALDIES PAR UZMANĪBU!



JAUTĀJUMI

 Kā risināt darbaspēka novecošanos un darbaspēka trūkumu nozarē? Vai ķīmisko 
un farmaceitisko produktu ražošana ir vilinoša jaunajiem talantiem? 

 Publisko iepirkumu sistēma Latvijā: kādi ir tās trūkumi no vietējo saimnieciskās 
darbības veicēju aspekta? 

 Kā risināt plānoto virsstundu apjoma problēmas? Vai tās atstāj iespaidu uz nozares 
produktivitāti un konkurētspēju globālajā tirgū? 

 Vai nozares pašregulēšanās instrumenti spētu risināt nozares problēmjautājumus? 


