
 

 

 

Nozares ziņojums: Kokrūpniecības nozare 
  



 

Ievads 

Projekta raksturojums 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2016. gada 6. septembra noteikumiem 
Nr.600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa 
“Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma 
izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas 
mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma 
izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā”, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) īsteno 
Eiropas Sociālā fonda projektu “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga 
attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Līgums 
Nr.3.4.2.2/16/I/002). 
 

Projekta mērķis ir nodrošināt divpusējā nozaru sociālā dialoga attīstību labāka tiesiska 
regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri piecās nozarēs  

– kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un loģistikā, 
telekomunikācijās un sakaros. 

Paralēli Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības projektam tiek veikts spoguļprojekts ko 
nodrošina Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK). Spoguļprojekta uzdevums ir, veicot 
abpusēju sadarbību, gan LBAS, gan LDDK piesaistīt sadarbības partnerus minētajās nozarēs un 
veicināt divpusējā sociālā dialoga veidošanos starp LBAS nozaru arodbiedrībām un LDDK 
nozaru asociācijām.  

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 5 arodbiedrību partnerorganizācijām iepriekš minētajās 
nozarēs: 
  

– Latvijas Celtnieku arodbiedrība      
  (Būvniecība); 

 
– Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība     

  (Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares); 
 
– Latvijas Meža nozares arodbiedrība      

  (Kokrūpniecība); 
 
– Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība "LAKRS" 

  (Sauszemes kravas pārvadājumi); 
 
– Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība     

  (Telekomunikācijas un sakari). 

Paredzēts, ka projekta laikā tiks noslēgtas piecas ģenerālvienošanās minētajās prioritārajās 
nozarēs, kas vienlaikus ir arī projekta rezultāta rādītājs. 

Projekta rezultāta rādītāja sasniegšanai tiek plānotas sekojošas atbalstāmās darbības: 

1. LBAS un sadarbības partneru ekspertu – koordinatoru deleģēšana vai piesaiste; 
2. LBAS organizētas apmācības, konferences, diskusijas, darba grupas, pieredzes 

apmaiņas vizītes; 



 

3. sadarbības partneru organizēti semināri, informatīvie pasākumi, darba grupas; 
4. LBAS un sadarbības partneru dalība apmācībās, semināros, konferencēs, diskusijās, 

darba grupās, pieredzes apmaiņas vizītēs, informatīvos pasākumos, kā arī nozaru 
darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pasākumos; 

5. nozaru tirgus izpētes un politikas ietekmes izvērtējumi; 
6. informatīvo un metodisko materiālu izstrāde; 
7. LBAS iekšējās darbības sistēmas pilnveidošana; 
8. informācijas un publicitātes nodrošināšana; 
9. projekta administrēšana. 

Nozares tirgus izpēte  

Projekta īstenošanas laikā tiek veikta aktivitāte - nozares tirgus izpēte, kuras ietvaros tiek 

veikta projekta prioritāro nozaru esošā tirgus situācijas izpēte, analizēta starptautiskā 

tirdzniecība, konkurētspējas un nodarbinātības aspekti. Izstrādātā dokumenta mērķis ir 

identificēt problēmjautājumus, analizēt darba tirgus situāciju nozarē un tajā operējošos 

uzņēmumos, izvērtēt sociālā dialoga, ģenerālvienošanos ietekmi kā nacionālā, tā starptautiskā 

griezumā. Izpētes jautājumu loks nozaru līmenī aptvers nozarē konkrētās profesiju grupās 

nodarbinātajiem noteikto minimālās algas līmeni un nodarbinātības kvalitāti, solidāro 

atbildību, darba apstākļu un nodarbinātības noteikumus (darba dienas ilgumu, papildizglītību, 

papildu brīvdienas u.c.), darba drošības nosacījumus, kvalitatīvas darba vietas aspektus, 

konkurētspējas, izglītības un prasmju jautājumus. 

Nozaru tirgus izpētes veikšanas atbildība ir sadalīta starp LBAS un LDDK, lai izvairītos no 

darbību pārklāšanās spoguļprojektu ietvaros. Nozares tirgus izpēti būvniecības un 

telekomunikāciju un sakaru nozarēs nodrošina LDDK, savukārt kokrūpniecības, sauszemes 

kravas pārvadājumu un ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares tirgus izpētes nodrošina 

LBAS.  

Ekspertu ziņojumi tiks izmantoti kā LBAS, tā LDDK darbā un publiskoti LBAS projekta un nozaru 

mājaslapā. 

Izpētes pamatā izmantotas vairākas datu ieguves metodes - veikta dokumentu un statistikas 

analīze, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības 

valsts aģentūras, Eurostat, OECD un citu iestāžu un organizāciju uzkrātos statistikas datus, 

analizējot iepriekš veiktos pētījumus un informatīvos ziņojumus par makroekonomiskajām 

prognozēm, darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozēm, saimnieciskās darbības 

vides izmaiņu rādītājus un prognozes. 
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Kopsavilkums 
 

Kokrūpniecības nozare veidojas no 16 sektoriem ar augstu pievienoto vērtību, kas veido virs 

4,9 % no IKP. Nozare pārklāj darbības virzienus mežsaimniecības un mežizstrādes, koksnes, 

koka un korķa izstrādājumu ražošanas, kā arī mēbeļu ražošanas sektoros. 2015. gadā 

kokrūpniecības nozare nodarbinājusi 39 tūkst. darbiniekus 7645 uzņēmumos, nodarbinot 

4,3% no kopējā darba tirgū nodarbināto skaita.  

Kokrūpniecības nozare ir viena no eksportspējīgākajām nozarēm Latvijā, nodrošinot 11,3 

miljardus eiro eksporta apjomu 2017. gadā. Kokrūpniecības nozare veidojusi 13,5% no kopējā 

eksporta apjoma. Lielāko nozares eksportpreču produktu grupu veido koks un koka 

izstrādājumi, tās eksporta kopapjoms Latvijā 2017. gadā bijis 1,8 miljardi eiro, no tiem lielāko 

daļu eksportējis koksnes izstrādājumu ražošanas sektors – 1,26 miljardi eiro. 

Publisko iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanas procesā ir nepieciešam pārskatīt “zemākās 

cenas” principa noteikšanu kā galveno kritēriju publisko iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanā. 

Izdevīgākā piedāvājuma kritērija princips publisko iepirkumu procesā ir novedis pie situācijas, 

ka izdevīgākais piedāvājums pēc būtības ir “zemākās cenas” piedāvājums. Šādos apstākļos 

pašmāju uzņēmumi regulāri nav spējīgi konkurēt ar ārvalstu konkurentu piedāvājumiem. 

Tāpat nepieciešams iepirkto ārpakalpojumu termiņa ierobežojumu izvērtējums, kas rada 

problēmas pakalpojumu sniedzējiem atpelnīt investīcijas pakalpojuma sniegšanas nolūkā 

iegādātajām tehnoloģijām.  

Nozares koplīgums ļauj tās dalībniekiem veidot pašregulēšanās mehānismu. Ar Nozares 

koplīguma jeb ģenerālvienošanās palīdzību iespējams uzlabot darba vietu kvalitāti, veicināt 

vienlīdzību, regulēt apmācību procesus, uzlabot uzņēmuma darbības rezultātus, kā arī uzlabot 

makroekonomisko klimatu. Kokrūpniecības nozarē ir potenciāls, izmantojot 

ģenerālvienošanās platformu, regulēt negodīgas konkurences principus, ierobežojot 

nestandarta nodarbinātības formas, kas savukārt rada sociālās nedrošības un nevienlīdzīgas 

atlīdzības draudus. Sektorā ir strauji augošs pašnodarbināto skaits, veidojot nozares 

sadrumstalotību un sociālā pārklājuma nepietiekamības riskus.  

Neskatoties uz zemo iesaisti ēnu ekonomikā un, ar atsevišķiem izņēmumiem, relatīvi augsto 

darba samaksas līmeni, ģenerālvienošanās jāizmanto, lai regulētu nozares un tās sektoru 

minimālās atlīdzības līmeni. Latvijā noteiktā minimālā alga, kas, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, 

ir 430 eiro, nav vispārīgi piemērojama tautsaimniecībā, ņemot vērā dažādu tās nozaru 

kapacitāti un pievienoto vērtību. Atlīdzības līmeņos novērojama krasa atšķirība jau 

kokrūpniecības nozarē pat neveicot salīdzinājumus ar citām tautsaimniecības nozarēm. 

Minimālās darba samaksas regulēšana nozaru un pat nozaru sektoru līmenī ir svarīga, lai 

ierobežotu negodīgu konkurenci veicinošus apstākļus, kā arī novērstu riskus, kas apdraud 

darbaspēka sociālo drošību. 

Papildus tirgu un saimnieciskās darbības paškontroles mehānismiem ģenerālvienošanās jau 

šobrīd nodrošina iespēju uzņēmumiem iegūt atvieglojumus, piemēram, - likumā par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli 8. panta 15. punktā no IIN darbaspēka izmaksām izslēdz 

ēdināšanas izdevumus. Papildus no UIN var tikt atbrīvoti koplīgumos atrunāti personāla 

ilgtspējas pasākumu izdevumi, ja tie nav personificējami. Šobrīd notiek darbs pie atvieglojumu 

groza paplašināšanas, virzot sociālo partneru piedāvājumu, grozu paplašināt ar izdevumiem 

par transportu uz darba vietu un no tās, apmācībām, veselības aprūpes izdevumiem u.c. 



 

Notiek arī darbs pie DL noteikto nosacījumu atvieglošanas par virsstundu piemaksu, ja nozarē 

ir slēgts visaptverošs koplīgums, kas nosaka būtisku nozares minimālās algas pieaugumu, - 

nozarē, kura atrodas šīs ģenerālvienošanās līguma darbības ietekmē, var tikt samazinātas 

virsstundu piemaksas no 100% līdz pat 50%. 

 

  



 

Nozares pārklājums 
 

Laika posmā no 1.10.2010. līdz 30.11.2015. Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar 

Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības 

satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu 

"Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana", kura ietvaros izstrādātas un iezīmētas kokrūpniecības nozares (turpmāk – 

nozare) aptvertie saimnieciskās darbības veidi, kas izteikti NACE saimniecisko darbību 

statistiskajā klasifikācijā. 

Kokrūpniecības nozare saturiski strukturējama divos darbības virzienos - Mežsaimniecība 

(NACE 2.red. A 02) un Kokapstrāde (NACE 2.red. C 16, C 31). Mežsaimniecības sektors ietver 

mežkopību un citas mežsaimniecības darbības, savukārt Kokapstrādes sektorā ietverti tādi 

darbības veidi kā dažādu koka izstrādājumu izgatavošana un apdare, galdniecības 

izstrādājumu un mēbeļu ražošana. 

Tabula Nr. 1 Kokrūpniecības nozare pēc vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora NACE 2.red 

Nozares sektori NACE kods Saimnieciskās darbības virziens pēc NACE klasifikācijas 

Mežsaimniecība 

02 
 

Mežsaimniecība un mežizstrāde 

 
02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 

 
02.20 Mežistrāde 

 
02.40 Mežsaimniecības palīgdarbības 

Kokapstrāde 

16 
 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; 
salmu un pīto izstrādājumu ražošana 

 
16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

 
16.21 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana 

 
16.22 Parketa paneļu ražošana 

 
16.23 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana 

 
16.24 Koka taras ražošana 

 
16.29 Pārējo koka izstrādājumu; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana 

31 
 

Mēbeļu ražošana 

 
31.01 Biroja un veikalu mēbeļu ražošana 

 
31.02 Virtuves mēbeļu ražošana 

 
31.03 Matraču ražošana 

 
31.09 Citu mēbeļu ražošana 

 

Kokrūpniecības nozare sastāv no trim sektoriem (pēc NACE 2.red.): mežsaimniecība un 

mežizstrāde, kas apkopo 3 darbības virzienus - mežkopība un citas mežsaimniecības darbības, 

mežistrāde, mežsaimniecības palīgdarbības; kokapstrādes sektors sastāv no 6 darbības 

virzieniem - zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, finiera lokšņu un koka paneļu ražošana, 

parketa paneļu ražošana, namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana, koka taras 

ražošana, pārējo koka izstrādājumu; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana, kā arī 

mēbeļu ražošanas nozare, kas sastāv no 4 darbības virzieniem - biroja un veikalu mēbeļu 

ražošana, virtuves mēbeļu ražošana, matraču ražošana un citu mēbeļu ražošana.   



 

Uzņēmējdarbība kokrūpniecības nozarē 

Nozares uzņēmumu struktūra 

 

Pēc Centrālās Statistikas Pārvaldes (turpmāk - CSP) datiem kokrūpniecības nozarē 2016. gadā 

kopā darbojās 7645 saimnieciskās darbības veicēji, no tiem mežsaimniecībā un mežizstrādē - 

4819 uzņēmumi (precizēti dati sadalījumā pa darbības veidiem nav pieejami). 

Kokapstrādes sektorā 2016. gadā saimniecisko darbību veica 2826 uzņēmumi. Kā redzams 1. 

attēlā, lielākais uzņēmumu skaits novērojams zāģēšanas, ēvelēšanas un impregnēšanas 

virzienā, kurā saimniecisko darbību veica 885 uzņēmumi, kamēr namdaru un galdniecības 

izstrādājumu ražošana darbību veic – 572, trešais apjomīgākais darbības veicējs ir 

nespecificētu mēbeļu ražošana – 491 uzņēmumi. Tikmēr vismazāk pārstāvēta ir Parketa 

paneļu ražošana ar 5 saimnieciskās darbības veicējiem. 

 

Attēls Nr. 1 Kopsaimniecības uzņēmumu struktūra pēc darbības veida 

 

Avots: CSP 

 

Nozarei raksturīgs liels mikro un mazo uzņēmumu skaits, visizteiktāk šī iezīme novērojama 

mežsaimniecības sektorā, kurā uzņēmumi ar nodarbināto skaitu zem 10 darbiniekiem sastāda 

97% no sektora uzņēmumu kopskaita. Mazākais īpatsvars ar uzņēmumiem, kuros nodarbināti 

mazāk par 10 darbiniekiem, redzams koksnes izstrādājumu ražošanas sektorā – 77,2%, kas arī 

ir augsts rādītājs, turklāt no pārējā sektora uzņēmumu skaita 17,7% sastāda mazie un vidējie 

uzņēmumi ar nodarbināto skaitu 10-49 darbiniekiem. 

Mēbeļu ražošanas sektorā situācija ir līdzīga, uzņēmumi, kuros nodarbināti 0-9 darbinieki ir  
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86,9%, 10-49 darbinieki – 10,5%.  

 

Tabula Nr. 2 Kokrūpniecības ekonomiski aktīvie uzņēmumi pa nozares darbības sektoriem 2016. gadā 

Saimnieciskās darbības veids Uzņēmumu lieluma grupas 

0-9 10-19 20-49 50-249 250+ Kopā 

Mežsaimniecība un mežizstrāde 4674 80 49 14 2 4819 

Koksnes izstrādājumu ražošana 1593 176 191 94 10 2064 

Mēbeļu ražošana 689 52 31 17 4 793 

Avots: CSP 

 

Zīmīgi, ka mežsaimniecības sektorā saimnieciskās darbības veicēju skaits kopš 2013. gada līdz 

2016. gadam pieaudzis par 35,4%, pamatā izaugsme veidojusies tieši uz mazo uzņēmumu 

bāzes – 37,2% pieaugums (darbinieku skaits 0-9). Tajā pašā laikā, saimnieciskās darbības 

veicēju skaits šajā periodā samazinājies uzņēmumu grupās 10-19 darbinieki par 23,1%, 50-249 

darbinieki – 22,2%. 

Arī koksnes izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas sektoros vērojama tendence 

pieaugt mazāko uzņēmumu kategorijai, tomēr pieauguma temps ir krietni mazāks, - kopš 

2013. gada pieaugums ir attiecīgi 15,1% koksnes izstrādājumu ražošanas sektorā un 12,9% 

mēbeļu ražošanas sektorā. Tāpat kā mežsaimniecības sektorā arī šajos kritums novērojams 

uzņēmumos ar 10-19 nodarbinātajiem, attiecīgi 22,1% un 26,8%. Mēbeļu ražošanas sektorā 

kritums vērojams arī uzņēmumu skaitā ar 50-249 nodarbinātajiem - 34,6%. Tikmēr kopš 2013. 

gada katrā no šiem sektoriem par 2 pieaudzis lielo uzņēmumu skaits. 

 

Pieaugums mazāko uzņēmumu skaitā cieši sasaistāms ar nodarbinātības formu izmaiņām, -  

laika posmā no 2013. gada līdz 2016. gadam pašnodarbināto iedzīvotāju skaits, kuri veic 

saimniecisko darbību mežsaimniecības un mežizstrādes sektorā, pieaudzis par 169,8% 

(sk.2.att.). 

 

Attēls Nr. 2 Pašnodarbināto skaita izmaiņas mežsaimniecības un mežizstrādes sektorā 
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Avots: CSP 

Kā redzams 3. attēlā, straujākais pašnodarbināto skaita pieaugums uzsācis tempu 2015. gadā, 

kad salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu tas audzis par 842 strādājošajiem, turpinoties 2016. 

gadā ar 752 strādājošo pieaugumu.  

 

Attēls Nr. 3 Ekonomiski aktīvi uzņēmumi mežsaimniecībā un mežizstrādē pēc darbības veida 

 

Avots: CSP 

Izmaiņas skaitā, citos sektora nodarbinātības veidos nav būtiskas, ievērojot nelielas svārstības. 
Pakāpeniski, tirgum atkopjoties no finanšu krīzes, veidojies neliels komercsabiedrību skaita pieaugums 
no 1472, 2013. gadā līdz 1696, 2016. gadā (sadalījumā nav iekļauti VAS “Latvijas Valsts meži”). 

 

Līdzīga pašnodarbinātības pieauguma tendence novērojama arī koksnes izstrādājumu ražošanas un 
mēbeļu ražošanas sektoros (sk. 4.att. un 5.att.), taču, balstoties uz zemo pašnodarbinātības īpatsvaru 
sektoros, tās ietekme uz nozares saimniecību nav tik būtiska kā mežsaimniecībā. 

 

Attēls Nr. 4 Ekonomiski aktīvi uzņēmumi koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā pēc darbības 

veida 

 

Avots: CSP 
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Attēls Nr. 5 Ekonomiski aktīvi uzņēmumi mēbeļu ražošanā pēc darbības veida 

 

Avots: CSP 

 

Nomaksātie nodokļi 

 

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem par nodokļu maksātāju skaitu 2018. gada 1. 
janvārī nozarē to skaits sasniedzis 14’498. (4 % no visiem nodokļu maksātājiem), t.sk. 3826 
(26,4 % no visiem nozares nodokļu maksātājiem) ir pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – 
PVN) maksātāji (sk. 3.tab.). 

 

Tabula Nr. 3 Nodokļu maksātāju skaits 2018. gada 1. janvārī 

NACE 2.red. 
apkopojošais 

kods 

NACE 2.red. apkopojošā koda 
nosaukums 

Nodokļu maksātāju skaits 2018.gada 1.janvārī 
Pievienotās 

vērtības 
nodokļa 

maksātāji 

Mikro-
uzņēmumu 

nodokļa 
maksātāju 

skaits 

juridiskās 
personas 

saimnieciskās 
darbības 

veicēji 

individuālie 
komersanti 

KOPĀ 

        

 Meža nozare 7 271 6 709 518 14 498 3 826 3 126 

02 Mežsaimniecība un mežizstrāde 3 434 6 005 318 9 757 2 143 2 161 

16 Koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošana, izņemot 

mēbeles; salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana 

2 757 597 135 3 489 1 506 363 

31 Mēbeļu ražošana 1 080 107 65 1 252 177 602 

 Valstī 221 368 123 221 11 736 356 325 85 274 44 838 

Avots: VID 

 

Meža nozarē ir salīdzinoši liels saimnieciskās darbības veicēju un mikrouzņēmumu nodokļa 
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(turpmāk – MUN) maksātāju skaits – attiecīgi 46,3 % un 21,6 % no kopskaita, kas ir attiecīgi 
par 11,7 un 12,6% procentpunktiem vairāk nekā saimnieciskās darbības veicēju un MUN 
maksātāju īpatsvars valstī. 

VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu pieaugumu 2017. gada septiņos mēnešos, 
salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, galvenokārt nodrošināja ieņēmumu pieaugums no 
VSAOI un IIN, kas skaidrojams ar darba ienākumu pieaugumu. 

MUN ieņēmumi no meža nozares nodokļu maksātājiem 2017. gada septiņos mēnešos, 
salīdzinot ar 2016. gada septiņiem mēnešiem, pieauga par 0,48 milj. EUR jeb 30,9 %, bet tie ir 
tikai 2,1 % no visiem nodokļu ieņēmumiem. Arī 2017. gada septiņos mēnešos no PVN 
atmaksātā summa meža nozares nodokļu maksātājiem pārsniedz budžetā iemaksāto un, 
salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, no PVN atmaksātā summa ir palielinājusies, kas 
lielākoties ir skaidrojams ar standartlikmes darījumu samazinājumu, kaut gan kopēja darījumu 
vērtība pieaug, pateicoties eksportam un darījumiem, par kuriem PVN maksā preču saņēmējs. 

Divi vislielākie nodokļu maksātāji, no kuriem 2015. un 2016. gadā VID administrēto 
kopbudžeta ieņēmumi bija lielāki par pieciem milj. EUR, nodrošināja vairāk nekā pusi no 
visiem meža nozares nodokļu maksātāju ieņēmumiem (skatīt 4.tabulu). 

 
Tabula Nr. 4 Meža nozares nodokļu maksātāju struktūra pēc VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu 

apmēra 2016. un 2017.gada septiņos mēnešos 

Nodokļu maksājumu 
nodokļu iemaksu lieluma 

grupas 

2016.gada 7 mēneši 2017.gada 7 mēneši Ieņēmumu izmaiņas 
(2017.g.-2016.g.) 

ieņēmumi, 
milj. EUR 

nodokļu 
maksātāju 

skaita 
struktūra 

ieņēmumi, 
milj. EUR 

nodokļu 
maksātāju 

skaita 
struktūra 

milj. EUR % 

Virs 5 milj. EUR 50,71 0,02% 55,27 0,02% 4,56 8,99% 

No 1 milj. EUR līdz 5 milj. 
EUR 

11,14 0,08% 9,28 0,07% -1,86 -16,70% 

No 100 tūkst. EUR līdz 
1 milj. EUR 

21,49 0,99% 25,00 0,96% 3,51 16,33% 

No 10 tūkst. EUR līdz 
100 tūkst. EUR 

15,42 6,18% 16,38 6,10% 0,96 6,23% 

No 1 tūkst. EUR līdz 
10 tūkst. EUR 

5,35 18,53% 5,37 17,91% 0,02 0,37% 

No 100 EUR līdz 1 tūkst. 
EUR 

0,97 28,06% 0,92 25,24% -0,05 -5,15% 

No 10 EUR līdz 100 EUR 0,09 22,92% 0,09 21,73% 0,00 0,00% 

No 0,01 EUR līdz 10 EUR 0,001 2,41% 0,002 4,58% 0,001 100,00% 

Vienādi ar nulli 0,00 1,60% 0,00 1,79%  -  - 

Atmaksa lielāka par 
iemaksām 

-11,58 19,21% -12,94 21,60% -1,36 11,74% 

Kopā 93,60 100,00% 99,38 100,00% 5,78 6,18% 

Avots: VID 

Meža nozarē vislielākā nodokļu maksātāju grupa pēc maksātāju skaita ir tādi nodokļu 
maksātāji, no kuriem VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi ir no 100 līdz 1 tūkst. EUR gada 
laikā vai septiņu mēnešu laikā (skatīt 3. un 4. tabulu). Kaut gan šī ir vislielākā grupa – vismaz 
25,2 % no kopējā nozares nodokļu maksātāju skaita, tā nodrošina ne vairāk kā 1,0 % no meža 
nozares kopbudžeta ieņēmumiem. 



 

 

Darba tirgus un nodarbinātība 

Nodarbinātība un darba vietu skaits 

Kopējais bezdarbnieku skaits Latvijā strauji sarūk jau kopš 2010. gada, kad pēckrīzes periodā 

sākās darba tirgus izaugsme. 2017. gadā bezdarbnieku skaits sarucis līdz 85,4 tūkst. 

Iedzīvotājiem, sasniedzot 6% bezdarba līmeni, kas ir zemākais rādītājs kopš 2009. gada.  

Tomēr jāizceļ, ka nodarbinātības rādītāji pēdējo 2 gadu laikā nav piedzīvojuši būtiskas 

izmaiņas, lai arī nodarbinātības rādītājs, turpina pakāpeniski augt, ieskaitot 2017. gadu, kurā 

sasniegts 62,9% nodarbinātības līmenis, jeb par 2,1% vairāk nekā 2015. gadā, tomēr absolūtie 

rādītāji liecina, ka nodarbināto skaits šajā laika posmā pat samazinājies no 896,1 tūkst. 2015. 

gadā līdz 894,8 tūkst. 2017. gadā. 

Bezdarba samazināšanās tendence ir mānīga, kurai nav viennozīmīgs skaidrojums. Tipiskā 

situācijā bezdarba līmeņa samazināšanās liecinātu par darba tirgus atveseļošanos, tomēr, 

ņemot vērā emigrācijas apjomus un iedzīvotāju, skaita samazināšanos, tajā skaitā darbspējas 

vecuma ekonomiski aktīvo iedzīvotāju samazināšanos, bezdarba rādītāju uzlabošanās ir krietni 

‘uzpūsta’. Piemēram, darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits kopš 2013. gada samazinājies par 

33,9 tūkst. iedzīvotājiem.  

 

Attēls Nr. 6 Brīvo darba vietu skaits, NVA rādītāji 

  

Avots: NVA 

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati, strauji pieaudzis brīvo darba vietu 

skaits. 2018. gada aprīlī pēc NVA rādītājiem darba tirgū atradās 17,7 tūkst. brīvas darba vietas, 

piedzīvojot pieaugumu par 136% tikai viena gada laikā.   
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Kokrūpniecības nozarē, 2017. gada 4. ceturksnī aizņemto darbavietu skaits bija mērāms 39 

tūkstošu apmērā, no tām 58% nodarbināti - koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, 

25% - mežsaimniecībā un mežizstrādē un 17% - mēbeļu ražošanā (sk. 7. att.).  

Aizņemto darba vietu skaits pēdējo gadu laikā saglabājies relatīvi stabils, kopš 2014. gada 4. 

ceturkšņa ir pieaugums par 1,53%, šāds darbavietu pieauguma temps atpaliek no kopējā 

aizņemto darbavietu pieauguma tempa par 1,9% punktiem.  

 

Attēls Nr.7 Aizņemtās darbavietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās 

 

Avots: CSP 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada to pašu periodu, 2017. gada 4. ceturksnī lielākais aizņemto 

darbavietu skaita kritums novērojams mēbeļu ražošanas nozarē – 3,3%, tikmēr straujākais 

pieaugums - mežsaimniecības nozarē – 6,3%. 

Kā liecina SIA „Ernst & Young Baltic” veiktās nozares aptaujas rezultāti par darbinieku 

piesaistes kritērijiem vienkāršo profesiju līmenī, var secināt, ka vairums mežsaimniecības un 

mežizstrādes apakšnozarēs strādājošo, proti, 92,8% aptaujāto uzņēmumu uzskata, ka 

svarīgākais darbiniekus piesaistošais faktors ir atalgojums, bet 85,7% aptaujāto kā svarīgu 

faktoru norāda stabilu darba nodrošinājumu ilgtermiņā. Savukārt kā nesvarīgi tiek atzīmēti 

tādi kritēriji kā profesijas prestižs (to norāda aptuveni 38% respondentu), nozares prestižs 

(~30%), kā arī uzņēmuma reputācija (~21%). Arī administrācijas līmenī strādājošajiem 

viedoklis ir līdzīgs, proti, atalgojums (to norāda 92,8% respondentu), stabils darba 

nodrošinājums ilgtermiņā (83,3%), bet vismazākā nozīme ir profesijas prestižam. 

Vienkāršo profesiju līmenī lielākā daļa par svarīgiem darbinieku piesaistes faktoriem koksnes, 

koka un korķa izstrādājumu ražošanas, mēbeļu ražošanas uzņēmumi uzskata atalgojumu 

(92,3% respondentu to novērtēja kā svarīgu vai ļoti svarīgu), kā otro svarīgāko faktoru 

darbinieki min stabilu darba nodrošinājumu ilgtermiņā (83,8%). Nesvarīgi faktori ir profesijas 

un nozares prestižs, to norāda attiecīgi 35,9% un 36,7% respondentu. 
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Kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē visvairāk nodarbināto strādā zāģēšanas, 

ēvelēšanas un impregnēšanas sektorā, tā liecina CSP dati, - šajā jomā nodarbināti 13,2 tūkst. 

iedzīvotāji, otrs lielākais sektors pēc nodarbināto skaita ir namdaru un galdniecības 

izstrādājumu ražošanas sektors – 4696 nodarbinātie, finiera lokšņu un koka paneļu ražošanas 

sektorā – 2751 

Attēls Nr. 8 Nodarbināto personu skaits apstrādes rūpniecības sektoros – NACE C16 un C31 

 

Avots: CSP 

Attēls Nr. 9 Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā 

 

Avots: CSP 
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Kā redzams attēlā nr. 9, reģionu griezumā nozares nodarbinātība mežsaimniecībā un koksnes 

izstrādājumu ražošanā izteikti augstāka ir Rīgas reģionā, citos reģionos saglabājot vienmērīgu 

līmeni. Savukārt mēbeļu ražošanas sektorā nodarbinātība ir vienmērīgi izlīdzināta gandrīz visos 

reģionos ar nelielu samazinājumu Latgalē.   

 

Darba samaksa 

 

2017. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnas slodzes darbu bija 926 eiro, 

liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Salīdzinot ar 2016. gadu, vidējā alga 

palielinājās par 67 eiro jeb 7,9 %, un tā pieauga visās jomās. Vidējā neto darba samaksa bija 

676 eiro jeb 72,9 % no bruto algas, un gada laikā tās pieaugums bijis lēnāks nekā atalgojums 

pirms darba nodokļu nomaksas – par 7,0 %, taču, ņemot vērā patēriņa cenu kāpumu 

2017. gadā par 2,9 %, neto darba samaksas reālais pieaugums bija 4,0 %. 

Privātajā sektorā algas augušas straujāk – par 8,3 % gadā, sabiedriskajā sektorā kāpums par 

7,4 % un vispārējās valdības sektorā – par 8,1 %.     

2017. gada 4. ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 961 eiro, un gada laikā 

tā pieauga par 7,5 %. Salīdzinot ar pārējiem 2017. gada ceturkšņiem, 4. ceturksnī neregulāro 

piemaksu un prēmiju īpatsvars kopējā darba samaksā bija visaugstākais – 8,0 % (pārējos 

ceturkšņos 5,0 – 6,3 %).  

2017. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 4. ceturksni, visstraujāk vidējā darba samaksa 

auga privātajā sektorā – par 8,5 %, sabiedriskajā sektorā – par 6,1 %, bet vispārējās valdības 

sektorā – par 7,0 %. 

No Latvijas reģioniem vidējā mēneša bruto darba samaksa 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. 

gadu, straujāk pieauga Vidzemes reģionā – par 9,5 %. Pārējos reģionos pieaugums bija 8,0 – 

8,4 % robežās. Rīgā, kur 2017. gadā bija vislielākā vidējā darba samaksa (1044 eiro), gada 

pieaugums bija viszemākais – 7,6 %. Joprojām viszemākā vidējā bruto darba samaksa ir 

Latgales reģionā – 640 eiro par pilnas slodzes darbu, Vidzemē – 739 eiro, Kurzemē – 775, 

Zemgalē – 786, bet Pierīgas reģionā – 871eiro.1 

Darba samaksa arī kokrūpniecības nozarē piedzīvojusi strauju kāpumu. Zem vidējā rādītāja 

tautsaimniecībā pieaugums vērojams mežsaimniecības un mežizstrādes sektorā – 6,8% pret 

2016. gada 4. ceturksni, savukārt koksnes izstrādājumu ražošanā un mēbeļu ražošanā tas bijis 

straujāks, attiecīgi – 9,5% un 8,6%. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 CSP ziņojums “Vidējā alga 2017. gadā 926 eiro”, 01.03.2018, http://www.csb.gov.lv 



 

Attēls Nr. 10 Strādājošo regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa (EUR) 

 

Avots: CSP 

 

Rīgas reģionā bruto darba samaksa ir izteikti augstāka kā citos reģionos mežsaimniecības un 

koksnes izstrādājumu ražošanas sektoros, mežsaimniecības sektorā tā ir par 42% augstāka kā 

vidēji citos reģionos, koksnes izstrādājumu ražošanas sektorā par – 35%. Tikmēr mēbeļu 

ražošanas sektorā starpība ir krietni mazāka, vidēji par 16% zemāka kā Rīgas reģionā, turklāt 

Pierīgas reģionā vidējā bruto darba samaksa 2017. gada 4. ceturksnī bijusi par 5% augstāka kā 

Rīgā. Vidzemes reģionā vidējā bruto darba samaksa bijusi par 5% zemāka kā Rīgas reģionā, 

Kurzemes reģionā – 9%. Lielāka starpība vērojama Zemgales un Latgales reģionos, kur darba 

samaksa bijusi zemāka par attiecīgi 23% un 30%. 

 

Attēls Nr. 11 Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa statistiskajos reģionos 

 

Avots: CSP 

Straujākais darba samaksas pieauguma temps pēdējā gada griezumā vērojams Kurzemes 

reģionā, kur 2017. gada 4. ceturksnī, salīdzinājumā ar 2016. gada 4. ceturksni darba samaksa 

mežsaimniecībā pieaugusi par 15%, koksnes izstrādājumu ražošanas sektorā - 25,6% un 

mēbeļu ražošanas sektorā par 21,1%. Mēbeļu ražošanas sektorā straujāks pieaugums 
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Mežsaimniecība un mežizstrāde Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana 

Mēbeļu ražošana 



 

novērojams Latgales reģionā – 29,4%. 

Kā rāda VID dati (Tabula Nr. 5) vidējo mēneša darba ienākumu pieaugums 2017. gada pēdējos 

3 ceturkšņos salīdzinājumā ar to pašu periodu 2016. gadā vērojams visos kokrūpniecības 

sektoros. 

Tabula Nr. 6 Vidējie mēneša darba ienākumi 

NACE2 Darbības veids atbilstoši 
NACE2. red. klasifikācijai 

Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) 

 
 2016.gada 2., 3. , 4.cet 2017.gada 2., 3., 4.cet. 

2 
Mežsaimniecība un 

mežizstrāde 
811 877 

16 
Koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošana 

707 771 

31 Mēbeļu ražošana 592 654 
Avots: VID 

Straujākais pieaugums vērojams mēbeļu ražošanas sektorā, kurā ienākumi ir viszemākie, bet 

pieaugumu veido EUR 62, kas ir 10,5%. Otrs straujākais pieaugums Koksnes izstrādājumu 

ražošanas sektorā – 9%, savukārt mežsaimniecības sektorā – 8,1%. 

 

Pēc VID datiem par 2016. gadu augstākie darba ienākumi kokrūpniecības sektorā ir finiera 

lokšņu un koka paneļu ražošanas darbības veicējiem, kas vidēji sastādīja EUR 1160, jeb par 

32% vairāk kā vidējie ienākumi valstī, mežkopība un citas mežsaimniecības darbību veicēji 

vidēji pelnījuši EUR 1088, jeb 28% virs valsts vidējā. Zemāko ienākumu saņēmēji nozarē ir 

meža produktu vākšanas darbības veicēji, kas pelnījuši tikai EUR 191 mēnesī, jeb 24% no valsts 

vidējā rādītāja. 

 

 

Tabula Nr. 7 Vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā strādājošo darba devēju un pie tiem nodarbināto 
darba ņēmēju skaits un vidējie aprēķinātie darba ienākumi 2016. gadā 

NACE 
2.red. 
kods 

NACE 2.red. koda nosaukums Vidējais 
darba 
devēju 
skaits 

Vidējais 
darbinieku 

skaits 

Vidējais 
algu 

saņēmušais 
nodarbināto 

skaits 

Nodarbināto 
vidējie 
bruto 

ienākumi, 
EUR 

 VALSTĪ 79 369 791 661 742 120 785 

       

0210 Mežkopība un citas mežsaimniecības 
darbības 

449 3 354 3 138 1 088 

0220 Mežizstrāde 852 5 485 5 083 670 

0230 Meža produktu vākšana 9 30 27 191 

0240 Mežsaimniecības palīgdarbības 157 862 782 836 

1610 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 588 10 961 10 281 649 

1621 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana 30 3 494 3 334 1 160 

1622 Parketa paneļu ražošana 4 53 50   



 

1623 Namdaru un galdniecības izstrādājumu 
ražošana 

319 3 290 3 042 562 

1624 Koka taras ražošana 153 2 757 2 556 415 

1629 Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, 
salmu un pīto izstrādājumu ražošana 

247 2 450 2 252 733 

3101 Biroju un veikalu mēbeļu ražošana 134 1 235 1 179 613 

3102 Virtuves mēbeļu ražošana 73 308 279 373 

3103 Matraču ražošana 11 180 171 579 

3109 Citu mēbeļu ražošana 297 4 794 4 533 591 

 Avots: VID 

 

Kā redzams 4. tabulā, lielākais nozares nodarbināto skaits 2016. gadā strādājuši zāģēšanas, 
ēvelēšanas un impregnēšanas darbības virzienā ar vidējiem darba ienākumiem EUR 649. Citi 
nodarbinātības ziņā lielākie darbības virzieni ir mežizstrāde, citu mēbeļu ražošana un finiera 
lokšņu un koka paneļu ražošana ar attiecīgi – EUR 670, EUR 591 un EUR 1160 vidējiem darba 
ienākumiem. 

 

Tabulās Nr. 8 un 9 apskatāmi būtiskāko kokrūpniecības nozaru profesiju vidējie stundas tarifa 
likmes rādītāji, šajās profesijās nodarbināto skaits un vidējais mēnesī nostrādāto stundu skaits, 
kā arī strādājošo skaits, kuri saņem mazāk kā 80% no valsts vidējās stundas likmes.  

 

Tabula Nr. 8 VID dati par kokrūpniecības nozares būtiskāko profesiju stundas tarifa likmi (I) 

Profesiju klasifikators 

Vidējais darba 
stundu skaits 
mēnesī vienai 
darba vietai 

Vidējā stundas 
tarifa likme, EUR Darba vietu skaits 

Darba vietu, 
kurās vidējā 

stundas tarifa 
likme ir mazāka 

par 80% no 
vidējās stundas 

tarifa likmes 
valstī, īpatsvars, 

% 

214112 Kokapstrādes 
INŽENIERIS 

138 9,43 30 37% 

311918 Kokapstrādes 
TEHNOLOGS 

149 8,39 55 51% 

311927 Koka izstrādājumu 
ražošanas TEHNIĶIS 

138 7,22 14 36% 

6112 Koku un krūmu audzētāji 96 4,32 21 43% 

6210 Mežkopji un tiem 
radniecīgu profesiju darbinieki 

121 5,70 1349 41% 

723315 Kokapstrādes iekārtu 
MEHĀNIĶIS 

147 6,94 116 41% 

7317 Koka, pinumu un tiem 
radniecīgu materiālu mākslas 

priekšmetu izgatavotāji 

104 4,55 17 41% 

7521 Koksnes pirmapstrādes 
strādnieki 

141 4,11 158 39% 



 

7522 Mēbeļu un citu koka 
izstrādājumu ražotāji 

130 4,46 3977 42% 

7523 Kokapstrādes 
instrumentu un darbgaldu 

regulētāji un operatori 

137 5,37 3959 34% 

8171 Papīra masas 
sagatavošanas un papīra 

ražošanas iekārtu operatori 

139 5,26 395 33% 

8172 Koksnes apstrādes 
iekārtu operatori 

133 4,98 4018 41% 

834104 Kokvedēja automobiļa 
VADĪTĀJS 

138 7,90 802 38% 

Avots: VID 

 

Tabula Nr.9 VID dati par kokrūpniecības nozares būtiskāko profesiju stundas tarifa likmi (I) 

Profesiju klasifikators 

Vidējais darba 
stundu skaits 
mēnesī vienai 
darba vietai 

Vidējā stundas 
tarifa likme, EUR Darba vietu skaits 

Darba vietu, 
kurās vidējā 

stundas tarifa 
likme ir mazāka 

par 80% no 
vidējās stundas 

tarifa likmes 
valstī, īpatsvars, 

% 

121327 VirsMEŽZINIS 159 11,98 11 0% 

121328 VirsMEŽZIŅA 
VIETNIEKS 160 9,58 12 8% 

121331 Vecākais MEŽZINIS 155 7,01 53 0% 

131103 Saimniecības 
VADĪTĀJS /DIREKTORS 

(mežsaimniecības jomā) 129 5,54 68 50% 

131104 Saimniecības 
VADĪTĀJA VIETNIEKS 
/IZPILDDIREKTORS 

(mežsaimniecības jomā) 107 6,56 23 65% 

131109 Pamatdarbības 
struktūrvienības VADĪTĀJS 

/DIREKTORS (mežsaimniecības 
jomā) 132 9,19 78 50% 

131110 Pamatdarbības 
struktūrvienības VADĪTĀJA 

VIETNIEKS /DIREKTORA 
VIETNIEKS (mežsaimniecības 

jomā) 127 8,05 25 48% 

213203 Vecākais MEŽKOPIS 122 14,40 27 56% 

213212 Mežsaimniecības 
KONSULTANTS 128 5,62 38 55% 



 

214924 Mežsaimniecības 
INŽENIERIS 146 21,16 142 33% 

242250 Virsmežniecības 
INŽENIERIS 154 7,44 42 7% 

242256 MEŽZINIS 158 5,90 311 0% 

3143 Mežsaimniecības 
speciālisti 136 13,00 626 37% 

541909 MEŽSARGS 141 9,67 33 30% 

6210 Mežkopji un tiem 
radniecīgu profesiju darbinieki 121 5,70 1349 41% 

723318 Meža mašīnu 
MEHĀNIĶIS 142 7,07 17 35% 

834106 Traktortehnikas 
VADĪTĀJS 130 5,19 2943 43% 

834107 Meža mašīnu 
OPERATORS 142 8,02 1110 42% 

921501 Mežsaimniecības 
STRĀDNIEKS 93 3,32 233 6% 

216302 Mēbeļu DIZAINERS 122 4,46 112 43% 

343236 Mēbeļu dizaina 
SPECIĀLISTS 131 4,94 49 33% 

821906 Koka /mēbeļu 
KOMPLEKTĒTĀJS 132 5,09 70 39% 

Avots: VID 

  



 

Pievienotā vērtība 

Kā rāda pēdējie pieejamie dati, nozares pievienotā vērtība 2015. gadā sastādīja 1,05 miljardus 
eiro pret IKP, kas ir 4,9%. No tā lielāko daļu 2,6% jeb 565,8 milj. eiro veido koksnes, koka un 
korķa izstrādājumu ražošana. Mežsaimniecības un mežistrādes pievienotā vērtība Latvijas IKP 
struktūrā sastāda 1,7% jeb 359,5 milj., mēbeļu ražošana – 0,6% jeb 127,4 milj. 

 

Attēls Nr. 12 Pievienotās vērtības īpatsvars Latvijas IKP struktūrā (%), 2015. gadā 

 

Avots: CSP 

 

Darbaspēka demogrāfija 

Kā norāda SIA „Ernst & Young Baltic” veiktā nozares aptauja, uzņēmumu darbinieku 
sadalījums pa vecuma grupām atspoguļo, ka visvairāk strādājošo kokrūpniecības apakšnozarēs 
ir vecumā no 25 līdz 40 gadiem. Nedaudz mazāks darbinieku skaits ir vecumā no 41 līdz 50 
gadiem.  

Vismazāk darbinieku koksnes, koka un korķa izstrādājumu un mēbeļu ražošanas apakšnozares 
uzņēmumos ir vecāki par 60 gadiem, bet mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares 
uzņēmumos jaunāki par 25 gadiem. Kopumā lielākā daļa no apakšnozarēs nodarbinātajiem ir 
jaunāki par 50 gadiem, turklāt 50% nodarbināto ir jaunāki par 40 gadiem. Tas ir saistīts ar 
nozares darba specifiku un darba veikšanas apstākļiem. 
 

Analizējot darbinieku skaitu sadalījumā pēc dzimuma, var secināt, ka kokrūpniecības nozares 
uzņēmumos vislielākais vīriešu īpatsvars ir mežsaimniecības un mežizstrādes uzņēmumos - 
93,2% darbinieku. Tas ir saistīts ar šīs nozares darba specifiku. Koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozaru uzņēmumos vērojams būtisks 
vīriešu pārsvars (72,4% no visiem darbiniekiem), tomēr šajās apakšnozarēs kopumā aptuveni 
trešā daļa nodarbināto ir sievietes. 

Vismazākā uzņēmuma darbinieku mainība gada laikā ir koksnes, koka un korķa izstrādājumu 
ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozaru uzņēmumos (79,5% aptaujāto uzņēmumu 
norāda 0–10% lielu darbinieku mainību gadā). Nedaudz lielāka mainība ir mežsaimniecības un 
mežizstrādes apakšnozares uzņēmumos, kur darbinieku mainība 0-10% gadā ( to norāda 69% 
uzņēmumu). Tas var būt saistīts ar apakšnozares darba apstākļu specifiku un darbu 
sezonalitāti. 
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Svarīgs darbinieku mainības iemesls ir paaudžu maiņa. Pēc Latvijas Valsts mežu pārstāves 
domām daudz tiek ieguldīts jaunajos darbiniekos, kuriem netrūkst motivācijas, bet ļoti trūkst 
praktisko iemaņu. Arī spēja iekļauties kolektīvā 80–90% darbinieku ir labā līmenī. Mazajos 
nozares uzņēmumos ir problēma, ka darbiniekiem trūkst motivācijas, jo izaugsmes iespējas 
uzņēmumā ir ļoti ierobežotas. Daudzi darbinieki maina darbu psiholoģisku iemeslu dēļ, 
kritiskie vecuma periodi ir 22 – 23 gadi, kad jaunieši pirmo reizi maina darbu, un 30 - 40 gadu 
periods. Strādājošie vecumā no 40 līdz 45 gadiem un vecāki darbinieki reti maina darbu, jo 
vēlas stabilitāti. 

Ārējā tirdzniecība 
 

Kokrūpniecības nozare ir Latvijas eksporta nozare, tās ārējās tirdzniecības saldo veido 1,18 

miljardus eiro. Kopējais Latvijas eksporta saldo ir negatīvs, importējot par 2,6 miljardiem eiro 

vairāk nekā eksportējot. 

Eksports 

Kopējais eksporta apjoms 2017. gadā bija 11,3 miljardi eiro, kokrūpniecības nozare veidojusi 

13,5% no kopējā eksporta apjoma jeb 1,5 miljardus eiro. Kā redzams 13. Attēlā, lielāko daļu 

no kokrūpniecības eksporta sastādīja koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana – 85,7% 

no nozares kopapjoma. Mēbeļu ražošana veidojusi 8,8% no nozares eksporta un 

Mežsaimniecība un mežizstrāde – 5,5%. 

Attēls Nr. 13 Eksporta apjoms Kokrūpniecības nozarēs 

 

Avots: CSP 

Lielākā eksportprece mežsaimniecības un mežizstrādes sektorā bijusi koks un koka 

izstrādājumi, kuru eksporta vērtība kopā veidojusi 80 miljonus eiro. Arī koksnes izstrādājumu 

ražošanas sektorā lielākā eksporta prece bijusi koka izstrādājumi – 1,26 miljardi eiro, kamēr 

mēbeļu ražošanas visvairāk eksportējusi dažādus neklasificētus izstrādājumus – 127,7 miljoni 

eiro. 
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Eksporta pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kokrūpniecības nozarēs atpaliek no 

kopējā eksporta pieauguma – 10%. Mežsaimniecībā un mežizstrādē eksporta pieaugums 

2017. gadā bijis 2,8%, Koksnes izstrādājumu eksportā – 2,4%, bet mēbeļu ražošanas eksportā 

pat kritums par 3,6%. 

 

Imports 

Savukārt kopējais importa apjoms 2017. gadā bija 14 miljardi eiro, kokrūpniecības nozare 

veidojusi 3% no kopējā importa apjoma jeb 365,1 miljonus eiro. Kā redzams 14. Attēlā, lielāko 

daļu no kokrūpniecības importa sastādīja koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana – 

82,7% no nozares kopapjoma. Mēbeļu ražošana veidojusi 13,6% no nozares importa un 

mežsaimniecība un mežizstrāde – 3,7%. 

Lielākās importpreces mežsaimniecības un mežizstrādes sektorā bijušas koks un koka 

izstrādājumi, kuru eksporta vērtība kopā veidojusi 4,6 miljonus eiro, to papildina mehānismu 

un mehānisko ierīču imports – 3,1 miljona eiro apmērā. Arī koksnes izstrādājumu ražošanas 

sektorā lielākā importa prece bijusi koka izstrādājumi – 187 miljonu eiro. Arī mēbeļu ražošana 

visvairāk importējusi koka izstrādājumus – 14,5 miljoni eiro, kā arī tālu neatpaliek dažādu 

neklasificētu izstrādājumu imports – 14 miljoni eiro. 

 

Attēls Nr. 14 Importa apjoms Kokrūpniecības nozarēs 

 

Avots: CSP 

Arī importa pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kokrūpniecības nozarēs atpaliek no kopējā 

eksporta pieauguma – 10%. Mežsaimniecībā un mežizstrādē eksporta pieaugums 2017. gadā bijis 2,8%, 

Koksnes izstrādājumu eksportā – 2,4%, bet mēbeļu ražošanas eksportā pat kritums par 3,6%. 
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Ēnu ekonomika 
 

Pēc pētījuma “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs” datiem ēnu ekonomikas apjoms Latvijā 

2016. gadā turpināja samazināties, sasniedzot 20,3% no IKP, kā lielāko ēnu ekonomikas 

sastāvdaļu norādot neuzrādītos ienākumus – 42,1% no kopējās ēnu ekonomikas, un tikai 

nedaudz mazāku daļu sastādot aplokšņu algām – 40,2%.  

Kokrūpniecības nozarē ēnu ekonomikas ietekme ir izteikti jūtama, ēnu ekonomikas ietekme uz 

nozari tiek novērtēta kā otra lielākā aiz būvniecības nozares. 

 

Tabula Nr. 10 Darba algas nodokļu plaisa vispārējā nodokļu režīmā strādājošiem 

Informācija par darba algas nodokļu plaisu vispārējā nodokļu režīmā strādājošiem (aplokšņu algu) sadalījumā pa nozarēm 

  2015.gads 2016.gads 

NACE 
2.red. 
kods 

NACE 2.red. 
nosaukums 

Nedeklarētā 
darba alga kopā 
(tikai 
komercsektors), 
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 
(tikai 
komercsektors), 
tūkst. EUR 

Nedeklarēto 
darba algas 
ienākumu 
īpatsvars, % 

VSAOI 
zaudējumi 
no 
nedeklarētās 
darba algas, 
tūkst. EUR 

IIN 
zaudējumi 
no 
nedeklarētās 
darba algas, 
tūkst. EUR 

2 Mežsaimniecība 
un mežizstrāde  

17 916,80 25,80% 5 920,40 3 044,05 19 005,16 26,30% 6 412,96 3 265,28 

16 Koksnes, koka 
un korķa 
izstrādājumu 
ražošana, 
izņemot 
mēbeles; salmu 
un pīto 
izstrādājumu 
ražošana 

41 397,77 21,20% 13 673,81 7 033,78 44 524,35 20,80% 15 024,11 7 649,73 

31 Mēbeļu 
ražošana  

12 478,80 25,80% 4 122,47 2 120,20 14 275,66 25,90% 4 817,12 2 452,70 

Avots: VID 

 

Kā liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati par nodokļu plaisām, darba algas nodokļu 

plaisa kokrūpniecības nozarē vispārējā nodokļu režīmā strādājošiem veido 77,7 milj. eiro, jeb 

2,9% no kopējās nodokļu plaisas vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem. 2016. gadā 

nodokļu plaisa radījusi 26,2 milj. eiro zaudējumu VSAOI un 13,2 milj. eiro zaudējumus IIN 

ieņēmumiem.  

 

Savukārt kokrūpniecības nozares nodokļu plaisa mikrouzņēmumu nodokļa režīmā 

strādājošajiem sastāda 11 milj. eiro. Turklāt plaisa MUN maksājumiem sastāda 994 tūkst. 

eiro. 



 

 

 

 

 

Tabula Nr. 11 Darba algas nodokļu plaisa mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošiem 

Informācija par darba algas nodokļu plaisu mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošiem (aplokšņu algu) 
sadalījumā pa nozarēm 

  2015.gads 2016.gads 

NACE 
2.red. 
kods 

NACE 2.red. 
nosaukums 

Nedeklarētā 
darba 
samaksa, 
tūkst. EUR 

Nedeklarētās 
darba 
samaksas 
īpatsvars 

MUN 
plaisa, 
tūkst. 
EUR 

Nedeklarētā 
darba 
samaksa, 
tūkst. EUR 

Nedeklarētās 
darba 
samaksas 
īpatsvars 

MUN 
plaisa, 
tūkst. 
EUR 

2 Mežsaimniecība 
un mežizstrāde  

8 093,16 38,30% 728,38 8 235,39 32,80% 741,19 

16 Koksnes, koka un 
korķa 
izstrādājumu 
ražošana  

1 898,18 33,80% 170,84 1 898,48 31,90% 170,86 

31 Mēbeļu ražošana  868,27 32,30% 78,14 924,44 31,50% 83,2 

Avots: VID 

 

Publiskie iepirkumi 
 

2017. gada 1. martā stājās spēkā jaunākais Publisko iepirkumu likums, izmaiņas nosaka 

“mazajiem” iepirkumiem likuma piemērošanas slieksni celt līdz 10 tūkst. eiro, tā vietā 

piemērojot vienkāršotu iepirkuma veikšanas kārtību.  

Jaunais regulējums ievieš jaunus iepirkuma procedūru veidus – konkursa procedūru ar 

sarunām un inovācijas partnerības procedūru. Papildus jau iepriekšējā likumā paredzētai 

sarunu procedūrai un konkursa dialogam abas jaunās iepirkuma procedūras pasūtītājam dod 

iespējas vest ar izvēlētajiem kandidātiem sarunas, lai saskaņotu pretendenta piedāvājumu 

saturu ar pasūtītāja vajadzībām. Tādējādi iepirkuma procedūra tiek padarīta elastīgāka, un 

tiek palielinātas iespējas iegūt abpusēji izdevīgāku risinājumu, samērojot pasūtītāja 

vajadzības ar pretendenta un tirgus iespējām. 

Publiskā iepirkuma likums nosaka, ka saimnieciski izdevīgākais piedāvājums jānosaka kā 

galvenais kritērijs piedāvājuma vērtēšanā. Kritērijs tiek noteikts, vērtējot izmaksas vai cenu, 

vai izmaksas un kvalitātes kritērijus, vai tikai cenu. Cena joprojām tiek noteikta kā galvenais 

kritērijs, ja citi kritēriji nav tehniski būtiski. 

Ar jauno likumu tiek mainīts arī apakšuzņēmēju tiesiskais regulējums. Likums uzliek 

pasūtītājam par pienākumu pieprasīt, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos 

apakšuzņēmējus, kam nododamās līguma daļas vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma 



 

līguma daļu. Pasūtītājs var prasīt, lai īpaši svarīgus uzdevumus līguma ietvaros pildītu tieši 

pats pretendents, ja tiek slēgts publisks būvdarbu vai publisks pakalpojumu līgums. Tāpat 

pasūtītājs varēs arī prasīt, lai piegādātājs un persona, uz kuras spējām tas balstās, ir solidāri 

atbildīgi par līguma izpildi. 

Balstoties uz nozares speciālistu viedokļiem, ir svarīgi pārskatīt “zemākās cenas” principa 

noteikšanu kā galveno kritēriju publisko iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanā. Lētākā 

piedāvājuma princips veido šķēršļus Latvijas uzņēmējiem konkurēt ar krietni lētāku 

piedāvājumu iesniedzējiem no citām valstīm.  

Svarīga ir arī termiņu ierobežojumu problēma ārpakalpojumu iepirkumiem, kas šobrīd ir 

nolikta 5 gadu garumā. Šādi iepirkumu termiņi nav piemērojami mežsaimniecības un 

mežizstrādes pakalpojumu veicējiem augsto tehnoloģisko izmaksu dēļ, kuru iegāde nespēj 

atpelnīt investīcijas 5 gadu griezumā. 

 

  



 

 

Kokrūpniecības nozares pašnovērtējums 
 

Iesākot projektu, LBAS un sadarbības partneru koordinatori aizvadīja apmācību kursu par 

sociālo dialogu, kursa ietvarā katras nozares koordinatori un nozares pārstāvji kopā ar LBAS 

koordinatoriem izstrādāja nozares SVID analīzi, identificējot tās stiprās un vājās puses.  

Tabulā Nr. 12 redzama SVID analīze, kurā uzskaitītas kokrūpniecības nozares stiprās, vājās 

puses, kā arī iespējas un draudi. 

Tabula Nr. 12 Kokrūpniecības nozares SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

 

 Valstiski svarīga nozare 

 Latvijas Finiera vadība ir sociāli 
domājoša un sociālais partneris 

 Latvijas Finierī darbojas 
arodbiedrība 

 
 

 

 Nozare ir sadrumstalota, daudz mazo 
komersantu un pašnodarbināto 

 Liela ēnu ekonomika 

 Lielākajā daļa uzņēmumu nav 
arodbiedrību 

 Sabiedrībā un darba devējiem nozarē 
nav izpratnes par ģenerālvienošanās 
ieguvumiem 

 Kvalificētu darbinieku trūkums 

Iespējas Draudi 

 

 Uzlabot sociālās garantijas 
darbiniekiem 

 Ierosināt likumdevējam izstrādāt 
motivējošus nosacījumus darba 
devējiem, kuri ir parakstījuši 
ģenerālvienošanos 

 

 

 Latvijas Finieris neatbalsta 
ģenerālvienošanās projektu 

 Darba devēju pretestība 
ģenerālvienošanās parakstīšanai 

 Automatizācijas ietekmē var rasties 
liels darba vietu zudums 

 Konkurētspēja attiecībā pret 
līdzīgajiem uzņēmumiem 

 Kontroles trūkums 
 

 

 

Balstoties uz SVID analīzes rezultātiem, var izdarīt secinājumus, ka kokrūpniecības nozarē liela 

ietekme nozares vadlīniju diktēšanā ir lieliem uzņēmumiem, tādiem kā “Latvijas Finieris” un 

“Latvijas Valsts meži”. Tajā pašā laikā ir vērojama liela sadrumstalotība mežizstrādes un 

kokapstrādes sektoros, kas pakļauti lielam ēnu ekonomikas riskam.  

Lai arī šobrīd nozarē tiek izrādīta pretestība ģenerālvienošanās slēgšanai, tai ir liels potenciāls 

labot šobrīd valdošo ēnu ekonomiku, kā arī virzīt konverģenci reģionālajā griezumā, ieviešot 

vienotu nosacījumu mehānismu. Sadrumstalotība rodas augstā pašnodarbināto un 

mikrouzņēmumu skaita dēļ, šīs saimnieciskās darbības veicēju formas ir pakļautas augstam 

riskam zaudēt sociālās drošības pārklājumu, sociālo iemaksu režīmu iespaidā. 


