
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozares ziņojums: Sauszemes kravas 

pārvadājumi un pasažieru transports 
  



 

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) (turpmāk – projekts).  
 

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 nozaru 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 
 

Sauszemes transporta sektors pēc būtības ir iedalāms divās daļās – pasažieru pārvadājumu 

transports un preču piegādes transports. Kopumā nozares segmentos nodarbināti 39,6 tūkstoši 

darbinieku, kas sastāda 4,4% no kopējā nodarbināto skaita Latvijā. Nozares pievienotā vērtība 

895,3 miljonus eiro, kas ir 4,1% no IKP.   

Sauszemes transporta sektoru raksturo augsts nedeklarēto darba algu īpatsvars ar izņēmumu 

pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumu segmentā, kurā liela loma ir 

pašvaldību un valsts dotāciju ietekmei uz darba samaksas veidošanos. Savukārt pārējos 

darbības virzienos aplokšņu algu īpatsvars pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem vidēji ir 

34,6%. 

Īpaši neorganizēts ir taksometru pārvadājumu segments, kurā izteikts pašnodarbinātības un 

individuālo komersantu īpatsvars.  Taksometru pārvadājumu veicēji bieži netiek nodarbināti 

uzņēmumā ar darba līgumu, tā vietā tiekot pieņemti kā pakalpojuma veicēji, šāda prakse ir 

regulāri sastopama gan tradicionālos taksometru pakalpojumu uzņēmumos, gan pasažieru 

pārvadājumu platformās. 

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. Sauszemes transporta sektorā ir potenciāls, izmantojot 

ģenerālvienošanās platformu, regulēt negodīgas konkurences principus, ierobežojot 

nestandarta nodarbinātības formas, kas savukārt rada sociālās nedrošības un nevienlīdzīgas 

atlīdzības draudus.  

Ņemot vērā augsto ēnu ekonomikas ietekmi un ar atsevišķiem izņēmumiem relatīvi zemo 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 sauszemes transporta 

darbības segmentos, 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 tirgus un saimnieciskās darbības paškontroles mehānismiem ģenerālvienošanās jau 

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

ienākuma nodokli (IIN) 8. panta 15. punktā no IIN darbaspēka izmaksām izslēdz ēdināšanas 



 

izdevumus. Papildus no uzņēmumu ienākuma nodokļa (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 Darba likumā (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 Transporta un loģistikas nozares 

aptvertie saimnieciskās darbības veidi, kas izteikti NACE saimniecisko darbību statistiskajā 

klasifikācijā. 

Transporta un loģistikas profesijas var iedalīt sešos sektoros: Autotransports un cauruļvadu 

transports, dzelzceļa transports, ūdens transports, gaisa transports, uzglabāšanas un 

transporta palīgdarbības un pasta un kurjeru darbība (nozarē ietilpstošos NACE kodus skatīt 

tabulā Nr.1). 

Atbilstoši projekta prasībām ziņojuma fokuss vērsts uz NACE red. 2 definētajiem saimnieciskās 

darbības veidiem – “Pārējais pasažieru sauszemes transports” (“Pilsētas un piepilsētas 

pasažieru sauszemes pārvadājumi”, “Taksometru pakalpojumi”, “Citur neklasificēts pasažieru 

sauszemes transports”) un “Kravu pārvadājumi pa autoceļiem” (“Kravu pārvadājumi” un 

“Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi”). 

Sauszemes kravas pārvadājumu un pasažieru transporta sektori strukturāli ietilpst zem 

sauszemes transporta un cauruļvadu transporta nozares NACE red. 2 nozaru klasifikatora  

 

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

Nozares sektors NACE kods Saimnieciskās darbības virziens pēc NACE klasifikācijas 

Autotransports 
un 

cauruļvadu 
transports 

49  Sauszemes transports un cauruļvadu transports 

 49.3 Pārējais pasažieru sauszemes transports 

 49.31 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi 

 49.32 Taksometru pakalpojumi 

 49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports 

 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

 49.42 Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi 
 

 

Neskatoties uz ziņojuma fokusu uz saimnieciskās darbības veidiem, kas saistīti ar transporta 

pakalpojumiem pa autoceļiem, ziņojumā tiks aplūkota arī informācija un dati par transporta 

nozari kopumā, pateicoties nozares datu pieejamībai saimnieciskās darbības griezumā. 

 

  



 

Uzņēmējdarbība sauszemes transporta nozarē 

Nozares ietekme uz tautsaimniecību Latvijā 
Transporta un uzglabāšanas nozares pievienotā vērtība vēsturiski svārstījusies no 9% līdz 13% 

pēc ieguldījuma kopējā tautsaimniecībā. Kā liecina CSP dati, augstākais īpatsvars nozares 

pievienotajai vērtībai bijis laika posmā pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, zemāko punktu 

sasniedzot ekonomiskās krīzes laikā, kas saistīts ar vispārēju saimnieciskās darbības un 

starptautiskās tirdzniecības kritumu. Kopš ekonomiskās krīzes novērojams pievienotās vērtības 

pakāpenisks pieaugums, 2017. gadā sasniedzot augstāko rādītāju faktiskajās cenās, tomēr 

īpatsvars tautsaimniecībā nav spējis pilnvērtīgi atgūties un sastāda 10%. 

Sauszemes transporta sektorā augstākais rādītājs faktiskajās cenās sasniegts 2007. gadā – 959 

milj. eiro (attēls nr. 1), pēc krituma krīzes laikā sektors tā arī nav spējis atgūt pirmskrīzes periodā 

sasniegto pievienoto vērtību, 2017. gadā uzrādot 885 milj. eiro. Tas skaidrojams ar sektora 

saimnieciskās darbības īpatnībām, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju skaita samazināšanos, un, jo 

īpaši, cilvēku aizplūšanu no reģioniem, ir ierobežota pilsētu un starppilsētu pasažieru transporta 

izaugsme, kā arī gaisa transporta intensitātes pieaugums preču pārvadājumos.  

Attēls Nr. 1 Kopējā pievienotās vērtība Transporta un uzglabāšanas, un sauszemes transporta 

nozarēs (tūkst. eiro) 

 

Avots: CSP 

Kamēr gan ostās un dzelzceļa transportā bija vērojams tālāks kravu apgrozījuma sarukums, 

transporta nozarē 2017. gadā kopumā pieauguma temps bija straujš, gada laikā pievienotajai 

vērtībai augot par 6%. Labie rezultāti saistāmi ar autotransporta kravu apgrozības kāpumu, kā 

arī ar izcilo sniegumu lidostas darbībā. 2018. gads sācies līdzīgi – ostās un dzelzceļa transportā 

turpinās kravu apgrozījuma kritums, savukārt lidostā pasažieru skaits aug. Diemžēl 

autotransporta kravu apgrozības tempu nav izdevies saglabāt – 1. ceturksnī kravu apgrozībā 



 

novērots kritums. Kopumā pievienotā vērtība 1. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni 

saglabājusies nemainīga, bet vēl saglabājies 2,1% kāpums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 

atbilstošo periodu. 

2000. gadā trīs ceturtdaļas no visa transporta pakalpojumu eksporta veidoja ostu un dzelzceļa 

kravas. 2016. gadā autotransporta kravu eksporta ieņēmumi bija aptuveni vienā līmenī ar ostu 

un dzelzceļa kravu pakalpojumu eksporta ieņēmumiem. Taču 2017. gadā autotransporta kravu 

īpatsvars eksporta ieņēmumos bija 41%, bet dzelzceļa un jūras kravu – tikai 34%. 2018. gada 

sākumā autotransporta kravu apjoms par 3% pārsniedza iepriekšējā gada līmeni, bet apgrozība 

saruka par 5,4%. Straujākais kritums bija pārvadājumos starp ārvalstīm. Autotransportā 

pieprasījuma kāpumu nodrošina spēcīgas izaugsmes turpināšanās ES, taču galvenais traucēklis 

ir darbaspēka nepieejamība, kas kļūst arvien akūtāka un var kavēt izaugsmi. 

 

Nozares uzņēmumu struktūra 
Pēc Centrālās Statistikas Pārvaldes (turpmāk - CSP) datiem autoceļu transporta nozarē 2016. 

gadā kopā darbojās 9350 saimnieciskās darbības veicēji, no tiem lielākais skaits darbojās kravas 

pārvadājumu pa autoceļiem sektorā – 55% uzņēmumi, pārējā pasažieru sauszemes transporta 

sektorā – 20%, taksometru pakalpojumos – 14%. Pilns saraksts ar uzņēmumu apjomu 

apskatāms attēlā Nr. 2. 

Attēls Nr. 2 Uzņēmumu skaits – autoceļu transporta nozare 

 

Avots: CSP 

Lielākajā no Autoceļu transporta nozares sektoriem – kravu pārvadājumi pa autoceļiem, pēc 

VID datiem par komersantu 2017. gadā veiktajiem maksājumiem valsts kopbudžetā redzams, 

ka Kravas pārvadājumu segmentā darbojas 4783 saimnieciskās darbības veicēji, pilsētas un 

piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumos saimniecisko darbību veic 195 uzņēmumi, 
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sauszemes 
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taksometru pārvadājumos – 1131, citur neklasificētā pasažieru sauszemes transportā – 349 

un individuālās kravas pārvadāšanas pakalpojumus – 338 saimnieciskās darbības veicēji. 

Tabula Nr. 2 

Avots: CSP 

Kā redzams tabulā nr. 2, liels īpatsvars nozares uzņēmumu ir nelieli, nodarbinot ne vairāk kā 9 

darbiniekus, mazie un mikro uzņēmumi sastāda 82% no sauszemes transporta un cauruļvadu 

transporta nozares. Tikmēr 50,4% no darbaspēka tiek nodarbināti lielos un vidējos uzņēmumos, 

kuros darbinieku skaits nav mazāks kā 50. Tajā pašā laikā gandrīz 20% darbinieku strādā mazos 

uzņēmumos līdz 9 darbiniekiem.  

Sauszemes transporta sektorā saimnieciskās darbība galvenokārt tiek veikta 

komercsabiedrībās, savukārt tādas saimnieciskās darbības formas kā pašnodarbinātība, 

individuālie komersanti, zemnieku saimniecības, u.c. tiek izmantotas reti. 81% no sektorā 

strādājošajiem uzņēmumiem reģistrētas kā komercsabiedrības. 

Kopējais pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumu saimnieciskās darbības 

veicēju skaits 2016. gadā nedaudz samazinājies salīdzinājumā ar 2013. gadu. Tikmēr dubultojies 

pašnodarbināto skaits šajā segmentā.  

 

Attēls Nr. 3 Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem 

 

Avots: CSP 

 

 

Uzņēmumu skaits pēc nodarbināto skaita 
 

  0-1 2-9 10-19 20-49 50-249 250 + 

Sauszemes transports un cauruļvadu 
transports 

1897 2109 383 221 88 14 

Pārējais pasažieru sauszemes transports 575 513 50 27 27 9 

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 1306 1584 331 192 58 3 



 

 

Uzņēmumu kritumu piedzīvojis arī taksometru pakalpojumu sniedzēju segments, būtiskākais 

kritums piedzīvots 2016. gadā, kas varētu būt saistīts ar konkurences apstākļu pārmaiņām 

“līdzbraukšanas” izaugsmes ietekmē, tomēr paredzams, ka 2017. gada beigās un 2018. gadā 

būs novērojams straujš saimnieciskās darbības veicēju pieaugums, pateicoties pasažieru 

pārvadājumu likuma grozījumiem, kas pasažieru pārvadājumiem ar vieglo automobili uzliek par 

pienākumu reģistrēt savu darbību un iegūt pasažieru pārvadātāju licenci, tādējādi izdarot 

spiedienu uz līdz šim neapsekotajiem pārvadātājiem, kas darbu organizējuši caur Taxify un 

Yandex digitālajām platformām. 

 

 

Attēls Nr. 4 Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem 

 

Avots: CSP 

 

Tajā pašā laikā, izņemot komercsabiedrības, nelielu pieaugumu piedzīvojis citur neklasificēto 

pasažieru sauszemes transporta nodrošinātāju skaits. Arī šī segmenta izmaiņas ar pieaugošo 

tendenci zināmā mērā skaidrojamas ar vieglo automobiļu pasažieru pārvadājumu 

popularizēšanos caur digitālajām platformām, lai arī liela daļa no šiem pārvadātājiem savu 

darbību līdz šim nav reģistrējusi. 

 

 

 

 

 

 

Attēls Nr. 5 Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem 



 

 

Avots: CSP 

Tikmēr kravas pārvadājumi turpinājuši pakāpenisku izaugsmi, nodrošinot pakāpenisku 

segmenta izaugsmi, kas saistīta ar pēckrīzes starptautiskās tirdzniecības atkopšanos un 

tendencēm autopārvadātājiem pārņemt tirgus segmentus, kuros līdz šim darbojušies dzelzceļa 

pārvadājumi.  

 

Attēls Nr. 6 Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem 

 

Avots: CSP 

Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi ir salīdzinoši neliels segments, bet tajā 

novērojama izaugsme laika posmā no 2013. gada līdz 2016. gadam. Īpaši strauja izaugsme šajā 

segmentā novērojama pašnodarbinātajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas skaidrojama 

ar Latvijas iekšējā tirgus un mazo un vidējo uzņēmumu attīstību izaugsmi.  

 

Attēls Nr. 7 Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem 



 

 

Avots: CSP 

Nomaksātie nodokļi 
 

Sauszemes transporta sektors 2017. gadā nodokļos kopumā nomaksājis 152,5 miljonus eiro, no 

tiem, likumsakarīgi, lielāko ieguldījumu valsts budžetā veikuši kravas pārvadājumu pa 

autoceļiem saimnieciskās darbības veicēji, kas ir lielākie darba devēji sektorā ar 108,5 miljonu 

eiro iemaksām, kas ir 71% no kopējām sektora iemaksām. 

Kravas pārvadājumu segments arī veicis lielāko ieguldījumu darbaspēka nodokļu nomaksā, tas 

ir 51,9 miljonus eiro valsts sociālajās obligātajās iemaksās un 29,7 miljonus eiro iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa iemaksās. Otrs lielāko darbaspēka nodokļu iemaksu veicējs sauszemes 

transporta sektorā ir pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumu segments.  

Tabula Nr. 3 VID administrētie darbaspēka nodokļi 

NACE 2.red. 
apkopojošais 

kods 

NACE 2.red. apkopojošā koda 
nosaukums 

Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu ieņēmumi, 

tūkst. EUR 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi, 
tūkst. EUR 

4931 
Pilsētas un piepilsētas pasažieru 
sauszemes pārvadājumi 31 971,32 17 498,71 

4932 Taksometru pakalpojumi 768,71 306,58 

4939 
Citur neklasificēts pasažieru 
sauszemes transports 1 790,25 959,67 

4941 
Kravu pārvadājumi pa 
autoceļiem 51 985,76 29 712,23 

4942 
Individuālie kravu pārvadāšanas 
pakalpojumi 1 406,87 751,08 

Avots: VID 

 

 



 

Arī lielākie uzņēmējdarbības nodokļu maksātāji ir kravu pārvadājumu pa autoceļiem segments 

ar nomaksātiem 26 miljoniem eiro UIN, PVN, MUN un citos nodokļos. Savukārt lielākās izmaksas 

no valsts budžeta par PVN izmaksātas pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumu 

segmenta saimnieciskās darbības veicējiem 14,6 miljonu eiro vērtībā. 

 

 

Tabula Nr. 4 VID administrētie uzņēmējdarbības un citi nodokļi 

NACE 2.red. 
apkopojošais 

kods 

NACE 2.red. apkopojošā 
koda nosaukums 

Uzņēmumu 
ienākuma 
nodokļa 

ieņēmumi, 
tūkst. EUR 

Pievienotās 
vērtības nodokļa 

ieņēmumi, 
tūkst. EUR 

Mikrouzņēmumu 
nodokļa 

ieņēmumi,  
tūkst. EUR 

Pārējo nodokļu 
un maksājumu 

ieņēmumi, 
tūkst. EUR 

VID 
administrētie 
kopbudžeta 
ieņēmumi, 
tūkst. EUR 

4931 

Pilsētas un piepilsētas 
pasažieru sauszemes 
pārvadājumi 164,48 -14 617,08 58,24 104,53 35 180,20 

4932 Taksometru pakalpojumi 30,57 348,32 932,65 47,55 2 434,39 

4939 
Citur neklasificēts pasažieru 
sauszemes transports 120,77 -42,62 85,66 25,39 2 939,12 

4941 
Kravu pārvadājumi pa 
autoceļiem 5 953,57 17 051,11 649,55 3 135,38 108 487,61 

4942 
Individuālie kravu 
pārvadāšanas pakalpojumi 141,59 1 036,10 114,98 34,76 3 485,38 

Avots: VID 

 

Savukārt kā lielākie MUN maksātāji ir taksometru pakalpojumu segmenta saimnieciskās 

darbības veicēji, kas šajā pozīcijā iemaksājuši 932 tūkstošus eiro. Tas ir likumsakarīgi, ņemot 

vērā, ka šis segments ir vispiesātinātākais ar pašnodarbinātajām personām un individuālajiem 

komersantiem. Taksometru pakalpojumu veicēji bieži netiek nodarbināti uzņēmumā ar darba 

līgumu, tā vietā tiekot pieņemti, kā pakalpojuma veicēji, šāda prakse ir regulāri sastopama gan 

tradicionālos taksometru pakalpojumu uzņēmumos, gan pasažieru pārvadājumu platformās. 

Atsevišķi uzņēmējdarbības veicēji nodrošina pakalpojumu veicējiem auto, kas tiek izīrēts no 

uzņēmuma tādējādi papildus samazinot taksometra vadītāja ienākumus no sniegtā 

pakalpojuma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabula Nr. 5 Juridisko personu, izņemot PVN grupas, struktūra pēc VID administrēto nodokļu 

ieņēmumu* apmēra 2017. gadā 

Sauszemes transports un cauruļvadu transports  

  nodokļu maksātāju īpatsvars, % ieņēmumi, tūkst. EUR 

Virs 1 milj. EUR 0,5 70 601,85 

No 100 tūkst. EUR līdz 1 milj. EUR 5,6 57 671,93 

No 10 tūkst. EUR līdz 100 tūkst. EUR 26,4 37 135,31 

No 1 tūkst. EUR līdz 10 tūkst. EUR 36,3 6 672,62 

No 100 EUR līdz 1 tūkst. EUR 12,2 257,50 

No 10 EUR līdz 100 EUR 6,7 15,10 

No 0,01 EUR līdz 10 EUR 0,6 0,15 

Iemaksas vienādas ar atmaksām 1,3 0,00 

Atmaksa lielāka par iemaksām 10,4 -24 688,43 

Kopā 100,0 147 666,03 

Avots: VID 

 

Strukturāli sauszemes transporta un cauruļvadu transporta sektora nodokļu maksātāji, kas veic 

lielākos nodokļu maksājumus nozares griezumā, ir lielie uzņēmumi. Gandrīz pusi jeb 70,6 

miljonus eiro no nozares kopējā nodokļu ieņēmumu apjoma – 147, 6 miljoni eiro veikuši 0,5% 

nozares uzņēmumu jeb uzņēmumi, kas nodokļos nomaksājuši vairāk par 1 miljonu eiro, turklāt 

6,1% nozares uzņēmumu nomaksājuši 86,8% no nozares nodokļiem. 

Lielākā ietekme nodokļu iemaksu veidošanā ir kravu pārvadājumu segmentam, kas kopā veikuši 

106 miljonu eiro iemaksas, turklāt 74 miljonus eiro no tām veikuši 6,7% no šīs nozares 

uzņēmumi. Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumu segmentā 80,8% no 

kopējām iemaksām jeb 28,3 miljonus veikuši 5,9% no nozares nodokļu iemaksām. 

Citur neklasificēta pasažieru sauszemes transporta un individuālo kravu pārvadāšanas 

pakalpojumu segmentā nav uzņēmumu, kuri veikuši nodokļu iemaksas virs 1 miljona eiro, taču 

arī šajos segmentos lielāko īpatsvaru no nodokļiem iemaksājis izteikts mazākums uzņēmumu, 

individuālo kravu pārvadāšanas pakalpojumos attiecīgi 3,9% uzņēmumu nomaksājuši 83% 

nodokļu, citur neklasificēta pasažieru sauszemes transportā – 2,7% nomaksājuši 50%. Savukārt 

taksometru pakalpojumos lielākais ieguldījums nācis no mazākiem nodokļu maksātājiem, kas 

gada laikā nodokļos nomaksājuši no 1000 eiro līdz 10 tūkstošiem eiro, jeb 59% no 

uzņēmējdarbības veicējiem nomaksājuši 55% nodokļu. 

  

 



 

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. 8 Brīvo darba vietu skaits, NVA rādītāji 

  

Avots: NVA 

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

2018. gada septembra beigās pēc NVA rādītājiem darba tirgū atradās 24,1 tūkst. brīvas darba 

vietas, piedzīvojot pieaugumu par 116% tikai viena gada laikā.   

Nodarbinātība sauszemes transporta nozarē kopš 2010. gada pakāpeniski augusi. Pārējais 

pasažieru sauszemes transporta sektors, kas ietver pasažieru autobusus, pilsētu sabiedrisko 

transportu, taksometru pārvadājumus un nekvalificētu pasažieru transportu, audzējis 

nodarbinātību par 11,8% no 2010. gada līdz 2016. gadam, 2016. gadā nodarbinot vairāk nekā 

14 tūkst. darbinieku. 
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Attēls Nr. 9 Nodarbināto skaita izmaiņas, pārējais pasažieru sauszemes transports 

 

Avots: CSP 

Pēc VID datiem pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumu segmentā 2017. gadā 

nodarbināti 9217 darbinieki, taksometru pārvadājumu segmentā – 2872 darbinieki un citur 

neklasificēta pasažieru sauszemes transporta segmentā – 1041 darbinieks. Kā parāda attēls Nr. 

9, sauszemes pasažieru pārvadājumu sektorā lielāko daļu darba vietu nodrošina lielie darba 

devēji, kuros strādā virs 250 darbiniekiem, 2016. gadā lielajos uzņēmumos bija nodarbināta 

vairāk nekā puse sektora darbinieku. Šāda situācija nozarē veidojas galvenokārt pilsētas un 

piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumu segmenta iespaidā, kurā lielāko darba vietu 

skaitu nodrošina pilsētu sabiedriskā transporta satiksme un starppilsētu autobusu pakalpojumi, 

izteikti lielākais darba devējs šajā sektorā ir Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Rīgas satiksme", kurā strādā 4177 darbinieki.  

 

Arī kravu pārvadājumu pa autoceļiem sektorā nodarbinātība no 2010. gada līdz 2016. gadam 

pakāpeniski augusi. Šajā nozarē novērojams izteiktāks nodarbinātības sadalījuma līdzsvars starp 

uzņēmumu grupām pēc nodarbināto skaita. Tomēr septiņu gadu griezumā novērojams krietns 

nodarbināto pieaugums uzņēmumos, kas nodarbina vairāk nekā 250 darbiniekus. 

Nodarbinātība nozarē kopš 2010. gada kopumā pieaugusi par 30%, tikmēr lielāko uzņēmumu 

grupā šajā laika posmā nodarbināto skaits ir pieaudzis astoņas reizes. Izteikti lielākā 

nodarbinātība novērojama kravu pārvadājumu pa autoceļiem segmentā, kurā 2017. gadā bija 

nodarbināti 25,6 tūkstoši darbinieku. 

 

 

 



 

Attēls Nr. 10 Nodarbināto skaita izmaiņas, kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

 

Avots: CSP 

Darbaspēka pieaugumu lielāko darba devēju grupā galvenokārt nodrošina kravas pārvadājumu 

uzņēmums SIA "Kreiss", kurā 2017. gadā tika nodarbināti 2427 darbinieki. 

  



 

Lielākie darba devēji 
Lielāko darba devēju un to nomaksāto darbaspēka nodokļu saraksts katrā no sauszemes 

transporta sektorā strādājošajiem segmentiem.  

 

Tabula Nr. 6 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi 

Uzņēmums Reģions/Pilsēta Kopā nomaksāti 
nodokļi, tūkst. 
EUR 

IIN tūkst. 
EUR 

VSAOI, 
tūkst. 
EUR 

Darbinieku 
skaits 

Rīgas pašvaldības sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību 
"Rīgas satiksme" 

Kurzemes rajons 17 361,52 9 627,89 17 428,16 4 177 

"Rīgas Taksometru parks" AS Vidzemes 
priekšpilsēta 

1 916,93 575,21 1 090,69 599 

AS "Daugavpils satiksme" Daugavpils 1 908,89 668,16 1 317,81 567 

Pilnsabiedrība "Rīgas 
mikroautobusu satiksme" 

Vidzemes 
priekšpilsēta 

2 582,58 836,90 1 581,40 455 

AS "CATA" Cēsis 1 884,42 796,78 1 478,66 444 

SIA "NORMA-A" Latgales 
priekšpilsēta 

-136,86 583,23 941,14 350 

AS "Nordeka" Kurzemes rajons 1 528,76 769,07 1 376,17 328 

AS "LIEPĀJAS AUTOBUSU 
PARKS" 

Liepāja 1 098,66 526,69 988,11 298 

SIA "Daugavpils autobusu 
parks" 

Daugavpils 666,62 284,48 564,52 210 

SIA "Jēkabpils autobusu 
parks" 

Salas pag. 699,07 290,49 549,53 172 

Pašvaldības SIA "Ventspils 
reiss" 

Ventspils 873,40 319,43 571,14 151 

AS "TALSU 
AUTOTRANSPORTS" 

Talsi 761,09 219,93 419,26 121 

SIA "JELGAVAS AUTOBUSU 
PARKS" 

Jelgava 56,90 224,04 414,56 114 

SIA "TUKUMA AUTO" Tukums 53,38 135,74 255,18 90 

SIA "LIEPĀJAS TRAMVAJS" Liepāja 522,62 143,40 266,87 86 

Avots: VID 

 



 

 

Tabula Nr. 7 Taksometru pakalpojumi 

Uzņēmums Reģions/Pilsēta Kopā nomaksāti 
nodokļi, tūkst. 
EUR 

IIN tūkst. 
EUR 

VSAOI, 
tūkst. 
EUR 

Darbinieku 
skaits 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "TOMMOT" 

Vidzemes 
priekšpilsēta 

198,22 40,85 79,92 180 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Muksun" 

Vidzemes 
priekšpilsēta 

139,67 16,71 41,92 125 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "BM-beta" 

Latgales 
priekšpilsēta 

97,59 33,61 50,75 88 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "SOSTAKSI" 

Zemgales 
priekšpilsēta 

41,27 4,35 22,97 76 

SIA "T-parks" Vidzemes 
priekšpilsēta 

42,01 9,85 15,27 52 

SIA "MČS" Zemgales 
priekšpilsēta 

58,06 9,23 19,45 48 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "NikoMaro" 

Kurzemes rajons 32,85 0,96 16,85 43 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Ixat" 

Kurzemes rajons 12,11 0,12 0,87 37 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "TAKSISOS" 

Zemgales 
priekšpilsēta 

-18,00 0,01 8,98 34 

SIA "Cabby" Ziemeļu rajons 33,64 0,00 2,05 32 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "RoyalLux" 

Zemgales 
priekšpilsēta 

32,89 0,00 3,73 30 

SIA "Vilten" Zemgales 
priekšpilsēta 

23,07 0,20 0,85 30 

SIA "PRETTYSTREET" Kurzemes rajons 31,13 10,87 15,72 29 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "HENA" 

Latgales 
priekšpilsēta 

32,89 2,37 4,64 28 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Pay & Drive" 

Olaine 26,13 0,00 0,00 26 

Avots: VID 

 

 

 



 

 

 

Tabula Nr. 8 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports 

Uzņēmums Reģions/Pilsēta Kopā nomaksāti 
nodokļi, tūkst. 
EUR 

IIN tūkst. 
EUR 

VSAOI, 
tūkst. 
EUR 

Darbinieku 
skaits 

SIA "Madonas Ceļu būves 
SIA" 

Madona 356,84 126,83 247,78 94 

SIA Lux Express Latvia Latgales 
priekšpilsēta 

444,29 167,72 300,09 84 

HANSABUSS LATVIA SIA Zemgales 
priekšpilsēta 

89,43 46,65 80,51 36 

SIA "LUX" Jelgava 152,86 29,94 54,91 26 

SIA "MULTI ROAD" Garkalnes nov. 172,40 46,40 82,96 24 

SIA "TT TRANSCOM" Ziemeļu rajons -80,88 20,67 39,63 24 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "DAUTRANS" 

Daugavpils 126,09 45,79 86,95 22 

SIA "Viesītes transports" Viesīte 77,29 16,90 35,66 20 

SIA "MĒTRA A" Aizpute 36,14 8,78 21,07 20 

SIA "S.Motors" Liepāja 54,40 13,11 23,61 18 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "KONTI BUSS" 

Latgales 
priekšpilsēta 

72,12 20,00 32,85 17 

SIA "BAMAKO" Latgales 
priekšpilsēta 

51,14 10,00 21,00 17 

SIA "RUMBA TOURS" Liepāja 157,56 16,53 31,55 14 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "RIPO" 

Varakļāni 11,47 8,54 16,88 14 

IK "ILEKSS PLUSS" Mazsalaca 26,98 5,79 9,98 13 

Avots: VID 

 

 



 

 

 

 

Tabula Nr. 9 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Uzņēmums Reģions/Pilsēta Kopā nomaksāti 
nodokļi, tūkst. 
EUR 

IIN tūkst. 
EUR 

VSAOI, 
tūkst. 
EUR 

Darbinieku 
skaits 

SIA "Kreiss" Mārupes nov. 8 331,96 3 489,00 5 726,04 2 427 

SIA "Baltic Logistic Solutions" Ķekavas pag. 6 723,80 1 197,98 2 274,10 583 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "DINOTRANS" 

Stopiņu nov. 1 005,91 518,73 946,25 319 

SIA "Heisterkamp Transport 
Latvija" 

Mārupes nov. 1 033,72 428,67 799,68 232 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "VIKOTRANS" 

Vidzemes 
priekšpilsēta 

1 146,32 239,58 395,37 202 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "PRIZMA" 

Zemgales 
priekšpilsēta 

1 125,01 414,85 593,40 199 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "SAHO" 

Rēzekne 1 050,60 231,12 376,98 176 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "AKATRANS" 

Olaine 1 787,16 392,56 622,31 157 

SIA "DSV" Latgales 
priekšpilsēta 

3 113,87 496,94 924,69 150 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "CARGO A2B" 

Latgales 
priekšpilsēta 

496,15 183,47 311,34 131 

SIA "PĀRTIKAS PIEGĀDES 
KOMPĀNIJA" 

Babītes pag. 409,70 67,32 116,69 129 

Akciju sabiedrība "DELTA LV" Tukums 945,88 165,37 315,22 128 

SIA "HEAD" Centra rajons 166,49 150,66 248,15 128 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "ALVOS" 

Vidzemes 
priekšpilsēta 

660,31 129,97 238,64 123 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "BCL Services" 

Zemgales 
priekšpilsēta 

621,90 122,20 215,00 109 

Avots: VID 

 



 

 

 

 

Tabula Nr. 10 Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi 

Uzņēmums Reģions/Pilsēta Kopā nomaksāti 
nodokļi, tūkst. 
EUR 

IIN tūkst. 
EUR 

VSAOI, 
tūkst. 
EUR 

Darbinieku 
skaits 

SIA "OMWTRANS" Mārupes nov. 893,41 136,10 321,65 199 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību FIRMA 
"MIANDUM" 

Ogresgala pag. 436,11 116,78 209,84 86 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Simts nami" 

Mārupes nov. 351,68 67,57 125,11 58 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "TLMK" 

Zemgales 
priekšpilsēta 

270,52 62,15 110,72 37 

SIA "MR TRANS" Tukums 201,71 13,47 28,20 22 

SIA "PARRUS" Kurzemes rajons 11,80 6,48 19,97 14 

SIA "ARKIPL" Latgales 
priekšpilsēta 

55,59 9,23 20,46 13 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "CLM TRANSPORT" 

Latgales 
priekšpilsēta 

45,49 16,10 34,30 13 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "BV grupa" 

Ziemeļu rajons -8,38 19,54 27,18 12 

SIA "UG TRANS" Zemgales 
priekšpilsēta 

126,60 23,51 33,11 11 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Sultcar" 

Latgales 
priekšpilsēta 

21,99 5,26 14,18 11 

SIA "AUTORIX" Latgales 
priekšpilsēta 

104,08 18,09 28,33 10 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "NITRINO" 

Glūdas pag. 5,60 7,05 18,23 10 

Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "SV-Bloks" 

Zemgales 
priekšpilsēta 

-1,09 9,01 11,51 10 

SIA "SALI BŪVTRANS" Jūrmala 7,61 7,81 13,81 9 

Avots: VID 

 



 

Darba samaksa un ēnu ekonomika 
Šī gada otrajā ceturksnī Latvijā pirmo reizi vidējās darba samaksas slieksnis sasniedza 1015 eiro 

mēnesī. 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%, taču, ņemot vērā patēriņa cenu kāpumu 2017. gadā par 

2,9 %, neto darba samaksas reālais pieaugums bija 4%. 

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% (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%. 

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 – 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 

 

Tabula Nr. 11 Nodarbināto bruto darba ienākumu apmērs 

Nozares segments Nodarbināto bruto darba ienākumu apmērs 

   0 EUR mazāks par 
minimālo 
darba algu 

minimālās 
darba algas 
apmērā 
(380 EUR) 

no minimālās 
darba algas 
līdz 700 EUR 

no 700 EUR 
līdz 
1 400 EUR 

Virs 1 400 EUR 

 Valstī 6% 16% 4% 29% 32% 14% 

Pilsētas un piepilsētas 
pasažieru sauszemes 
pārvadājumi 

4% 11% 1% 20% 56% 9% 

Taksometru pakalpojumi 12% 80% 4% 3% 1% 0% 

Citur neklasificēts pasažieru 
sauszemes transports 

10% 33% 6% 32% 18% 2% 

Kravu pārvadājumi pa 
autoceļiem 

6% 21% 8% 42% 19% 3% 

Individuālie kravu 
pārvadāšanas pakalpojumi 

9% 24% 6% 43% 16% 2% 

Avots: VID 

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



 

Sauszemes transporta nozarē darba samaksa ir zem valsts vidējiem rādītājiem, kā redzams 

tabulā Nr. 11, gandrīz visos nozares segmentos izteikts vairākums nodarbināto pelna zem 700 

eiro mēnesī, izņēmums ir pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi, kur vairāk 

nekā puse nozares darbinieku saņem darba samaksu virs 700 eiro. Šāds sadalījums tomēr 

neatspoguļo reālo darbinieku ienākumu apjomu pa nozarēm, jo transporta nozare ir pakļauta 

augstai aplokšņu algu ietekmei, savukārt pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes 

pārvadājumu segmentā šāda ietekme ir krietni zemāka, jo darba samaksa tajā, lielākoties, tiek 

noteikta pašvaldību budžetos, vai ar valsts dotācijām sabiedriskajiem pārvadājumiem, līdz ar to 

pakļaujot nozares darba samaksu vidēji krietni zemākai ēnu ekonomikas ietekmei.  

 
Pēc A. Saukas pētījuma “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs” datiem ēnu ekonomikas 

apjoms Latvijā 2017. gadā turpināja samazināties, sasniedzot 22% no IKP, kā lielāko ēnu 

ekonomikas sastāvdaļu norādot aplokšņu algas – 20,9% no kopējiem darbaspēka ienākumiem, 

un tikai nedaudz mazāku daļu sastādot neuzrādītie ienākumi – 17,1% no kopējiem 

uzņēmējdarbības ienākumiem. 

Pēc VID datiem aplokšņu algu ietekme uz sauszemes transporta nozari krietni pārsniedz Ēnu 

ekonomikas indeksa vidējos rādītājus. Kā parāda tabula Nr. 12, lielākais nedeklarēto darba algu 

īpatsvars novērojams citur neklasificētu pasažieru sauszemes transporta segmentā ar 37,6%, 

tālu neatpaliek arī individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi ar nedeklarēto algu īpatsvaru – 

36,4%. 

Tabula Nr. 12 Ēnu ekonomikas ietekme uz Latvijas darbinieku algām 

NACE 2 
red. kods 

NACE 2 red. nosaukums Nedeklarētā alga 
bruto kopā, tūkst. EUR 

VSAOI zaudējumi no 
nedeklarētās algas, 
tūkst. EUR 

IIN zaudējumi no 
nedeklarētās algas, 

tūkst. EUR 

Nedeklarēto darba 
algas ienākumu 
īpatsvars, % 

2017.g 2017.g 2017.g 2017.g 

4931 Pilsētas un piepilsētas 
pasažieru sauszemes 
pārvadājumi 

4 758,20 1 608,69 841,31 20,6% 

4932 Taksometru 
pakalpojumi 

1 159,07 391,86 204,94 34,7% 

4939 Citur neklasificēts 
pasažieru sauszemes 
transports 

2 714,13 917,61 479,89 37,6% 

4941 Kravu pārvadājumi pa 
autoceļiem 

60 667,50 20 510,82 10 726,72 29,7% 

4942 Individuālie kravu 
pārvadāšanas 
pakalpojumi 

2 314,75 782,59 409,28 36,4% 

Avots: VID 

Kā liecina VID dati - vidējā darba samaksa sauszemes transporta un cauruļvadu transporta 

sektorā tiek uzrādīt 717 eiro apmērā, savukārt vidēji lielākais aplokšņu algu apmērs 2017. 

gadā bijis citur neklasificēta pasažieru sauszemes transporta segmentā – 217 eiro (attēls nr. 

11). 



 

Attēls Nr. 11 Vidējais aplokšņu algu apmērs Sauszemes transporta nozares segmentos, 2017. 

gads, EUR 

 

Avots: VID 

Ārējā tirdzniecība 

Eksports 
Kopējais eksporta apjoms 2017. gadā bija 11,3 miljardi eiro, sauszemes transporta nozare 

veidojusi 0,3% no kopējā eksporta apjoma jeb 42,5 miljonus eiro. Kā redzams 12. attēlā, 

lielāko daļu no nozares eksporta veidoja satiksmes līdzekļi – 52,9% no nozares kopapjoma.  

Attēls Nr. 12 Sauszemes transporta eksports pa preču grupām, tūkst. EUR 

 

Avots: CSP 
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Eksporta kopapjoms sauszemes transporta sektorā 2017. gadā pretēji kopējiem eksporta 

rādītājiem Latvijā ir krities, turklāt samazinājums ir ievērojams - 22,1%. Lielākā ietekme uz 

samazinājumu vērojama satiksmes līdzekļu eksportā, kur eksporta apjoms krities par 17 

miljoniem eiro vai 43%. 

 

Imports 
Savukārt kopējais importa apjoms 2017. gadā bija 14 miljardi eiro, no tā sauszemes transporta 

nozare veidojusi 0,4%, jeb 67,2 miljonus eiro. Arī importā lielākais ieguldījums satiksmes 

līdzekļu grupai, kas sastāda 53,7 miljonus jeb 79,9% no nozares importa kopapjoma. 

 

Attēls Nr. 13  Sauszemes transporta imports pa preču grupām, tūkst. EUR 

 

Avots: CSP 

Arī nozares importa rādītājos novērojams samazinājums kopš iepriekšējā gada, tas sasniedzis 

27,3% kritumu un lielākā ietekme uz importa kritumu redzama satiksmes līdzekļu preču 

grupā, kur kritums sasniedzis 24 miljonus eiro, jeb 31%. 
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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. 

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.  

 

  



 

 

Nozares SVID analīze 
 

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 transporta nozares stiprās, vājās puses, kā arī 

iespējas un draudi. 

Tabula Nr. 13 Nozares SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 
 

 Nozare ir pieprasīta (ģeogrāfiskais 
stāvoklis) 

 Lētākas pakalpojumu izmaksas 

 Nozare ir nepieciešama sabiedrībai 

 Latvijas speciālistu iemaņas un izglītība 

 Cieša sadarbība ar valsts iestādēm 
 
 
 
 

 

 Zems samaksas līmenis 

 Darba tiesību īstenošanas trūkumi 

 Nepietiekami uzturēta infrastruktūra 
(ceļi, braukšanas līdzekļi) 

 Darbinieku kvalifikācijas problēmas 

 Izmaksas par kvalifikācijas celšanu 
uzliktas uz darbinieku pleciem – 
piemērošanas problēmas 

 Nepietiekams finansējums no valsts 
puses 

 Ēnu ekonomika 
 

Iespējas Draudi 
 

 Latvijas autotransporta iekļaušana 
Eiropas autotransporta pakalpojumu 
sistēmā 

 Izmantot ES finanšu resursus 
autotransporta pakalpojumu attīstībai  
 

 

 Pakalpojumu sniegšanas regulējums NVS 
valstīs 

 LV pakalpojumu bremzēšana 
Rietumeiropas valstīs 

 Tranzīta kravu plūsma atkarīga no 
neprognozējamiem politiskajiem un 
ekonomikas faktoriem 

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās 

 Nodokļu un nodevu regulējuma pēkšņas 
izmaiņas 

 Ar vides regulējumu nesaskaņotas 
prasības (vide pret infrastruktūru un 
pakalpojumu nodrošināšanu) 
 

 


