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1. Ievads 
Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem – Latvijas Darba 

devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības 
kvalitātes valsts dienestu – īsteno projektu, kas izstrādāts Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 
ietvaros (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001). 

Projekta mērķis ir profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši 
tautsaimniecības attīstības vajadzībām, veicot profesionālās izglītības pārstrukturizāciju, izveidojot 
nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai pilnveidojot 
pamatprofesiju standartus un specializāciju kvalifikācijas pamatprasības un attīstot ārpus formālās 
izglītības iegūto prasmju atzīšanu. 

Projekta ietvaros tika veikts iepirkums „Nozaru izpētes pētījums profesionālajai izglītībai” 
(identifikācijas Nr. VIAA 2011/15) (turpmāk – pētījums), atlasot pētījuma veicēju šādu nozaru izpētei: 
būvniecība, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide), 
kokrūpniecība (meţsaimniecība, kokapstrāde), pārtikas rūpniecība, lauksaimniecība, metālapstrāde, 
mašīnbūve, mašīnzinības, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu raţošana, tūrisms 
un skaistumkopšana. 

Nozaru izpēte veikta un nozares apraksts izstrādāts saskaľā ar Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas izstrādāto Nozares izpētes metodiku un 
formulēto darba uzdevumu nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 
izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” ietvaros.  

Nozares izpētes rezultāti sastāv no divām daļām – nozares apraksta profesionālās izglītības 
vajadzībām (šis dokuments) un nozares profesionālās kvalifikāciju struktūras. Primārais šajā izpētē ir 
nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra un tās rezultāti, jo tas ir pamats, lai varētu izstrādāt 
vai aktualizēt profesiju standartus un izstrādāt atbilstošas profesionālās izglītības programmas 
ar moduļu pieeju. Ar nozares aprakstu tiek iegūts visaptverošs nozari raksturojošs informācijas 
kopums, ko var izmantot jaunieši, lai iegūtu priekšstatu par nozari, par nākamās profesijas izvēli. 
Vienlaicīgi šo informāciju var izmantot arī darba devēji, pedagogi un profesionālās izglītības audzēkľi, lai 
iegūtu papildu informāciju par nozares saistību ar izglītības sektoru. 

Nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra veidota, izmantojot šādus informācijas avotus un 
datu analīzes metodes: 

1. Esošie profesiju standarti un mācību/studiju programmas (informācijas analīze). 

2. Publiskā informācija par nozarē nepieciešamajām nākotnes profesijām (informācijas 
analīze). 

3. Nozares uzľēmumu pārstāvju viedoklis par nepieciešamajām profesijām nozarē 
(anketēšana, intervijas). 

4. Ekspertu viedoklis par nepieciešamajām profesijām nozarē (fokusgrupu diskusijas, 
intervijas). 

5. Nozares ekspertu padomes viedoklis par nepieciešamajām profesijām nozarē (fokusgrupu 
diskusijas). 

Nozares apraksta mērķis – pamatojoties uz nozares izpētē iegūto informāciju, izveidot nozares 
aprakstu profesionālās izglītības vajadzībām.  

Lai sasniegtu mērķi, pētījuma ietvaros tika veikti tālāk minētie uzdevumi. 

1. Apkopota un analizēta informācija par nozares attīstības tendencēm Latvijā un Eiropas 
Savienībā (turpmāk – ES). 

2. Izstrādāta nozares izpētes anketa un veikta nozaru produktu raţošanā un pakalpojumu 
sniegšanā iesaistīto uzľēmumu anketēšana. 

3. Veikta anketēšanas rezultātu kvantitatīvā (statistiskā) un kvalitatīvā (saturiskā) analīze. 

4. Veikta nozares profesionālo izglītības iestāţu aptauja. 
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5. Izstrādāti kvalitatīvo izpētes metoţu saturiskie jautājumi un veiktas strukturētās intervijas ar 
nozares ekspertiem, nozares uzľēmumu pārstāvjiem. 

6. Sagatavots nozares apraksts, iekļaujot šādus saturiskos indikatorus: 

- pētāmās nozares robeţas; 

- nozares attīstības tendences Latvijā un Eiropas Savienības valstīs; 

- nozares situācijas salīdzinājums citās valstīs; 

- nozares darbaspēka raksturojums un prognozes; 

- profesionālās izglītības piedāvājums; 

- ārējo faktoru ietekme. 

Nozares apraksta dokumenta izstrādē izmantotas tālāk minētās kvantitatīvās un kvalitatīvās 
metodes. 

- Informācijas iegūšana, apkopošana un grupēšana, lai iegūtu informāciju par nozares 
attīstības tendencēm Latvijā un ES valstīs, nozares uzľēmumiem un to darbību 
raksturojošiem rādītājiem, nozares profesionālajām izglītības iestādēm, to realizētajām 
profesionālās izglītības programmām, izstrādātajiem profesiju standartiem u.c. 

- Nozares uzņēmumu anketēšana, lai iegūtu kvantitatīvus datus par nozares attīstības 
prognozēm, nozarē strādājošajiem, strādājošo izglītības līmeni, prasmēm un kompetencēm 
darba devēju vērtējumā. 

- Nozares profesionālo izglītības iestāžu aptauja, lai iegūtu detalizētu un padziļinātu 
informāciju par nozares profesionālo izglītības iestāţu darbu, realizētajām studiju 
programmām un nozares studiju programmu absolventiem izglītības iestāţu vērtējumā. 

- Intervijas ar nozares ekspertiem, uzņēmumu pārstāvjiem, lai iegūtu detalizētu un padziļinātu 
informāciju par nozarē notiekošajiem procesiem, darbaspēka resursiem un tos 
ietekmējošiem faktoriem. 

- Nozares ekspertu fokusgrupas diskusijas – strukturētas intervijas nozares ekspertu grupā, 
kuru laikā apspriesti sagatavotie nozaru aprakstu darba materiāli un definēti virzieni nozaru 
aprakstu papildināšanai un pilnveidošanai. 

- Nozares ekspertu novērtējums (Peer review) – attiecīgās nozares ekspertu vērtējums par 
nozares izpētes procesā iegūtajiem rezultātiem, lai nodrošinātu pilnīgāku situācijas izpratni 
un vērtējumu. 

Darba ierobežojumi 

- Nozares izpēte veikta, izmantojot Nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas 
izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un 
izglītošanai” nozares izpētes metodiku, to pielāgojot tik tālu, cik tas nepieciešams par nozari 
pieejamo datu izklāsta un nozares specifikas vajadzībām. 

- Nozares izpētes aptaujai izmantota Nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas 
izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un 
izglītošanai” nozares izpētes metodikā iekļautā anketa, to precizējot tik tālu, cik tā skar 
katras nozares specifiku, un saskaľojot ar Nozaru ekspertu padomēm. 

- Nozares analīzes ietvaros ir izmantoti nozares uzľēmumu aptaujā iegūtie dati, paļaujoties 
uz respondentu viedokli un sniegto ziľu patiesumu un neveicot datu patiesuma pārbaudi. 

- Darbā izmantoti statistikas dati no daţādiem avotiem, kuri atsevišķos gadījumos par 
vieniem un tiem pašiem rādītājiem var atšķirties, kas izskaidrojams ar atšķirīgu aprēķinu 
metodoloģijas pielietošanu. 

- Ľemot vērā, ka visi statistiskie rādītāji nav pieejami par 2011. gadu, nozares aprakstā tiek 
izmantoti arī dati par 2009. un 2010. gadu. 

- Nozares uzľēmumu aptaujā iegūtie dati, t.sk. dati par nozares profesijām atspoguļo 
situāciju konkrētā brīdī, līdz ar to nav garantijas, ka iegūtais rezultāts būs tāds pats, 
atkārtojot uzľēmumu aptauju pēc noteikta laika perioda (ceturkšľa, gada utt.). 
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- Nozares apraksts izstrādāts saskaľā ar noteikto darba uzdevumu un Nacionālās 
programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes 
paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” nozares izpētes metodiku, 
neveicot nepieciešamā nodarbināto skaita prognozēšanu pa nozares profesijām, kā arī 
neveicot salīdzinājumu ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas darbaspēka 
pieprasījuma prognozēm. 

- Apkopojot informāciju par nozarē realizētajām izglītības programmām, izmantots Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta mājas lapā apraksta izstrādes brīdī pieejamais Akreditēto 
profesionālās izglītības programmu reģistrs un nodibinājuma „Augstākās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas centrs” mājas lapā pieejamā informācija par akreditētajām studiju 
profesionālās augstākās izglītība programmām, atlasot programmas, kurām 2012. gada 
janvārī nav beidzies akreditācijas termiľš. Gadījumā, ja Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
reģistrā minētā izglītības iestāde ir mainījusi nosaukumu vai tikusi reorganizēta, nozares 
aprakstā pie attiecīgās izglītības programmas norādīts mainītais nosaukums vai 
reorganizētās izglītības iestādes nosaukums, nepārbaudot, vai attiecīgā izglītības 
programma tiek piedāvāta attiecīgajā izglītības iestādē. 

- Nozares aprakstā iekļautās profesijas ir apkopotas, pamatojoties uz darba devēju aptaujas 
rezultātiem, tādēļ tās var neatspoguļot izglītības sistēmā izmantotos profesiju nosaukumus. 

- Informācija par nozares vakancēm apkopota, pamatojoties uz Nodarbinātības valsts 
aģentūras sniegtajiem datiem, kuru uzskaitē ne vienmēr tiek izmantoti izglītības sistēmā 
lietotie profesiju nosaukumi. 

- Nodarbinātības valsts aģentūras un Centrālās statistikas pārvaldes sniegtie dati par 
nozares darbinieku pieejamību darba tirgū nesniedz pilnīgu raksturojumu par brīvo 
darbavietu (vakanču) skaitu nozarē, jo NVA reģistrē ilgstoši (ilgāk par vienu mēnesi) brīvās 
darbavietas, bet Centrālās statistikas pārvalde informāciju par brīvajām darbvietām iegūst 
no statistikas pārskatiem ik ceturksni. No izlasē iekļautajiem respondentiem iegūtā 
informācija tiek vispārināta, izmantojot katrai izlases vienībai piešķirto svaru. Visaptveroša 
informācija par pārējām vakancēm nozarē noteiktā laika periodā nav publiski pieejama, 
tādēļ pētījumā nav iekļauta. 

- Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs nav pieejama informācija par iedzīvotāju skaitu, 
kuri ir nodarbināti noteiktās nozares profesijās, tādēļ šāda informācija pētījumā nav iekļauta. 

- Nozares robeţas ir noteiktas saskaľā ar darba uzdevumā noteiktajiem NACE 2.red. 
kodiem, un tās var atšķirties no citos pētījumos noteiktajām robeţām, kur izmantoti citi 
klasifikatori vai robeţu noteikšanas principi. 

- Uzľēmēju aptaujā un profesionālo kvalifikāciju struktūrā iekļautās profesijas atšķiras, jo 
profesionālo kvalifikāciju struktūra ir vairāku viedokļu apkopojums. 

- Šis dokuments nav uzskatāms par nozares attīstības plānošanas dokumentu. 
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2. Kopsavilkums 
Nozares attīstības tendences 

Būvniecības nozare Latvijā vairāku gadu garumā ir pieredzējusi būtiskas izmaiľas. Laika 
periodā no 2000. gada līdz 2007. gadam bija vērojams straujš būvniecības apjomu kāpums. To veicināja 
ekonomikas attīstība, finanšu kapitāla pieaugums un banku labvēlīgā kreditēšanas politika. Būvniecības 
apjomi no 2004. līdz 2007. gadam pieauga par vidēji 13–14% gadā. Būvniecības produkcijas apjoms 
salīdzināmajās cenās 2008. gadā salīdzinājumā ar 2005. gadu palielinājās par 35,3%, 2009. gadā 
faktiskajās cenās veidojot Ls 1018,9 milj. 2010. gadā ēku būvniecības apjomi bija sarukuši par 55,2%, 
savukārt inţenierbūvju būvniecības apjomi – par 27,4%, salīdzinot ar 2009. gadu. 

2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu būvniecības produkcijas apjoms salīdzināmajās cenās 
samazinājās kopumā par 23,6%; ēku būvniecības apjoms kritās par 24,9%, savukārt inţenierbūvju 
būvniecības apjoms – par 22,3%. 2011. gadā bija novērojama minimāla izaugsme.  

Pirms nozares apgrozījuma krituma laika periodā no 2000. līdz 2007. gadam bija vērojams 
dzīvojamo ēku būvniecības apjoma pieaugums. To veicināja banku hipotekāro kredītu izdevīgie 
nosacījumi un iedzīvotāju materiālās labklājības paaugstināšanās. Tajā pašā laikā nedzīvojamo ēku 
būvniecības apjomi samazinājās. Salīdzinājumā ar ēku būvniecību nemainīgu tirgus daļu ieľēma 
inţenierbūvju būvniecība. 2006. gadā jaunās būvniecības un remontdarbu apjoms tiltu būvniecībā 
pieauga vairāk nekā divas reizes, bet 2008. gadā inţenierbūvju būvniecības īpatsvars pieauga par 
12,4%. Tas saistīts ar ES finansējuma pieplūdumu nozarē. Savukārt 2008. gadā iezīmējas dzīvojamo 
ēku būvniecības apjomu kritums, 2008. gadā faktiskajās cenās samazinoties par 35,5%. Savukārt 
2009. gadā būvniecības apjoma kritums sasniedza 71,5%, norādot, cik īsā laika posmā nozarē bija 
vērojams būtisks kritums. Dzīvojamo ēku būvniecība 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, samazinājās 
par 31%. 

Pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas datiem, tuvākajā nākotnē nozares attīstība nav prognozēta, 
un nozare paliks pašreizējā līmenī. 

Nozares darbaspēka raksturojums 

Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem visās būvniecības apakšnozarēs, izľemot 
būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumu apakšnozari, vairums darbinieku ir vecumā no 25 līdz 40 
gadiem (40% – 47%), savukārt darbinieki, kuri vecāki par 50 gadiem, veido 16% – 21% no nozares 
darbaspēka. Tas liecina, ka nozarē nav vērojama darbaspēka novecošanās, jo lielākā daļa strādājošo ir 
jaunāki par 40 gadiem. Turklāt nozarē ~73% strādājošo ir vīrieši. Tas varētu būt saistīts ar darbu 
specifiku būvniecības nozarē kopumā. Papildus tam aptaujas rezultāti rāda, ka nozarē raksturīga zema 
darbinieku mainība – aptuveni 76% nozares uzľēmumu darbinieku mainība gadā ir zem 10%.  

Saskaľā ar darba devēju aptaujas rezultātiem aptuveni 19% nodarbināto atalgojums pārsniedz 
700 latus mēnesī. Kopumā, analizējot atalgojuma tendences vadības līmenī, aptuveni puse šī līmeľa 
darbinieku saľem vairāk par 401 latu mēnesī. Gandrīz 70% vienkāršo profesiju darbinieku atalgojums ir 
līdz 300 latiem mēnesī. Analizējot prognozes atalgojuma izmaiľās būvniecības nozarē 2012. gadā 
nozarē kopumā, lielākā daļa būvniecības nozares pārstāvju (41,7%) paredz, ka atalgojums paliks tādā 
pašā līmenī. Tomēr salīdzinoši liela daļa uzľēmēju uzskata, ka atalgojums 2012. gadā pieaugs robeţās 
līdz 10% (to paredz 24% aptaujāto) vai pat robeţās līdz 20% (to prognozē 22,8% aptaujāto). 

Būvniecības nozarē ir aktīvs darba tirgus, jo nozares darbavietas ir pieprasītas un uz uzľēmumu 
izsludinātajām vakancēm piesakās liels skaits strādāt gribētāju. Tomēr, salīdzinot bezdarbnieku un brīvo 
darbavietu skaitu nozares profesijās, redzama bezdarbnieku un brīvo darbavietu kvantitatīva 
neatbilstība, piemēram, apdares darbu strādnieka profesijā 2011. gada septembrī reģistrēti 
549 bezdarbnieki, bet tikai 45 brīvas darbavietas. 

Profesionālās izglītības piedāvājums 

Saskaľā ar Izglītības un zinātnes ministrijas datiem Latvijā ar būvniecības nozari saistītās 
profesijas var apgūt 50 izglītības iestādēs, t.sk. augstskolās, koledţās, profesionālās izglītības iestādēs. 
Pašlaik iespējams apgūt izglītības programmas, kas balstītas uz 49 profesiju standartiem. Visvairāk 
izglītības iestādēs iespējams apgūt tādas profesijas kā sanitārtehnisko iekārtu montētājs, namdaris, 
apdares darbu tehniķis un interjera dizaina speciālists. 
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Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem, analizējot būvniecības nozares jauno speciālistu 
profesionālās zināšanas un prasmes, augstā vai ļoti augstā līmenī tiek vērtēta attieksme pret darba 
pienākumiem (to norāda 69,6% respondentu), spēja iekļauties kolektīvā (71%) un vēlme pilnveidot savu 
kvalifikāciju (68,5%), savukārt profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde, pēc uzľēmēju 
domām ir zemā vai vidējā līmenī (57,9%). Šie rezultāti ir pretstatā izglītības iestāţu pārstāvju viedoklim, 
jo 85,7% izglītotāju norāda, ka izglītības iestādēs apgūtās praktiskās iemaľas absolventiem ir 
vērtējamas augstā vai ļoti augstā līmenī. Atšķirīgie vērtējumi varētu būt skaidrojami ar daţādu sapratni 
par praktiskajām zināšanām, kā arī var liecināt par nepietiekamu praktisko iemaľu apguvi izglītības 
programmā.  

Saskaľā ar nozares izglītības iestāţu sniegto informāciju nozarē aptuveni 48% absolventu 
strādā nozares profesijās Latvijā vai turpina mācības augstāka kvalifikācijas līmeľa iegūšanai 
(16% absolventu). Turklāt izglītotāji norāda, ka aptuveni piektā daļa izglītības iestāţu absolventu strādā 
ārzemēs. Līdz ar to nākotnē nozarē jāvērš pastiprināta uzmanību uz to, lai absolventi veiksmīgāk spētu 
integrēties būvniecības darba tirgū Latvijā. 

Saskaľā ar izglītības iestāţu viedokli par sadarbību ar uzľēmējiem izglītības iestādes saľem 
atbalstu galvenokārt, uzľēmumos organizējot mācību ekskursijas (57,2% aptaujātouzľēmēju norāda, ka 
šādu sadarbību praktizē bieţi vai ļoti bieţi), taču tādi sadarbības veidi kā uzľēmēju dāvinājumi izglītības 
iestādēm nav vai tie tiek reti praktizēti (85,7%). Tikpat daudz respondentu norāda, ka uzľēmēji reti 
finansē mācību programmu izstrād un piešķir stipendijas studentiem/audzēkľiem. 

Saskaľā ar izglītības iestāţu viedokli kā būtiskākais ierobeţojošais faktors tiek norādīts 
informācijas trūkums potenciālajiem audzēkľiem, darba devējiem un sabiedrībai kopumā (85,7%).  
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3. Pētniecības metodoloģija 
Nozares apraksta izveidē tika izmantotas šādas tālāk minētās galvenās pētniecības metodes. 

- Informācijas iegūšana, apkopošana un grupēšana, primāro un sekundāro datu analīze, lai 
apkopotu iegūto informāciju par nozari un grupētu to saskaľā ar nozares apraksta satura 
prasībām. 

- Statistiskās analīzes metodes, t.sk. salīdzināšana, grupēšana, relatīvo lielumu 
aprēķināšana, tendenču atspoguļošana. 

- Anketaptaujas, lai iegūtu kvantitatīvu un viegli apkopojamu informāciju par nozari un nozarē 
strādājošajiem apraksta satura vajadzībām. 

- Intervijas, lai iegūtu detalizētu un padziļinātu informāciju par kādu no nozares procesiem. 

- Fokusgrupu diskusija – strukturēta diskusija ekspertu grupā daţādu viedokļu apkopošanai 
un ar nozares apraksta sagatavošanu saistītu jautājumu pārrunāšanai. 

Nozares uzľēmumu anketēšanā tika izmantota nozares izpētes anketa, kas izstrādāta saskaľā 
ar Nozares izpētes metodikā sniegto projektu, precizēta atbilstoši nozares specifikai un saskaľota ar 
nozares ekspertu padomi. 

Nozares uzľēmumi tika atlasīti, izmantojot LR Uzľēmumu reģistra komersantu datu bāzi, atlasot 
uzľēmumus pēc to darbības veidiem saskaľā ar NACE 2.red. klasifikatoru atbilstoši darba uzdevumā 
noteiktajiem NACE 2.red. nozares sektoriem. Uzľēmumu reprezentatīvā izlase veidota, ievērojot šādus 
kritērijus: 

- ne mazāk kā 40% uzľēmumu no katra darba uzdevumā noteiktā sektora (pēc NACE 2.red.) 
pēc Latvijas Republikas Uzľēmumu reģistra datiem; 

- ne mazāk kā 40% no katrā darba uzdevumā ietvertajā sektorā (pēc NACE) ir reģionālie 
uzľēmumi (ja nosacījums izpildās); 

- izlases kopas dalījums mazos, vidējos un lielajos uzľēmumos ir proporcionāls dalījumam 
sektorā kopumā. 

Izglītības iestāţu aptaujas ietvaros tika aptaujātas septiľas izglītības iestādes Latvijā, kas 
piedāvā ar nozari saistītās studiju programmas. Izglītības iestāţu aptaujas rezultātā tika iegūta 
informācija par profesionālo vidējo un arodizglītības iestāţu un augstskolu spēju sagatavot darba tirgus 
prasībām atbilstošus jaunos speciālistus, par izglītības iestāţu un uzľēmumu sadarbību, t.sk. par 
esošajām un iespējamām sadarbības formām, iespējamiem sadarbības šķēršļiem, kā arī par izglītības 
iestāţu darbu ietekmējošiem faktoriem. 

Pētījuma ietvaros tika veiktas padziļinātas intervijas ar nozares ekspertiem. Padziļinātajās 
intervijās eksperti izteica savu viedokli par nozares attīstības tendencēm un perspektīvām Latvijā, 
svarīgākajiem nozares izmaiľu cēloľiem un nozares daţādu sektoru attīstības tendencēm, kā arī 
prognozes par atalgojuma izmaiľām nozarē un nozares uzľēmumu iespējām piesaistīt darbiniekus. 

Papildus tam tika organizētas fokusgrupu diskusijas jeb strukturētas intervijas ekspertu grupā, 
kuru ietvaros tika pārrunātas pētāmo nozaru robeţas, precizēta nozaru izpētei nepieciešamā 
informācija, aptaujas anketu saturs, nozares attīstības tendences, sagatavoti galvenie secinājumi un 
pārrunāti citi jautājumi. 

Lai nodrošinātu datu analīzes objektivitāti, izstrādājot nozares aprakstu un secinājumus, 
izmantotās pētniecības metodes tika savstarpēji kombinētas. 
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4. Pētāmās nozares robeţas 
Būvniecības nozari raksturo atsevišķu darbu veidu sezonalitāte un augsta būvmateriālu, 

darbaspēka un energoresursu ietilpība, kā arī nozīmīgas pamatlīdzekļu uzturēšanas un iegādes 
izmaksas.  

Pēdējo gadu laikā būvniecības nozarē gan Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīs, gan 
pasaules mērogā notikušo pārmaiľu ietekmē notiek virzība uz ilgtspējīgas būvniecības attīstības modeli, 
kurā tiek radīta kvalitatīva dzīves vide esošajām un nākamajām paaudzēm, tai skaitā nodrošinot būvei 
nepieciešamos energoresursus,  veicinot esošo būvju izmantošanu un pielāgošanu un efektīvu dabas 
resursu izmantošanu. 

Pēc vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora nozares uzľēmumu darbībai atbilst NACE 
kodi 41, 42, 43, 71 un 81 (Tabula Nr. 1). 

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

NACE 
kods 

Darbības veida grupa Darbības veidi 

41 Ēku būvniecība 
- (41.10) Būvniecības projektu izstrādāšana 

- (41.20) Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 

42 Inţenierbūvniecība 

- (42.11) Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

- (42.12) Dzelzceļu un metro būvniecība 

- (42.13) Tiltu un tuneļu būvniecība 

- (42.21) Ūdensapgādes sistēmu būvniecība 

- (42.22)Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība 

- (42.91) Hidrotehnisko objektu būvniecība 

- (42.99) Citur neklasificēta inţenierbūvniecība 

43 Specializētie būvdarbi 

- (43.11) Ēku nojaukšana 

- (43.12) Būvlaukuma sagatavošana 

- (43.13) Pētniecisko urbumu veikšana 

- (43.21) Elektroinstalācijas ierīkošana 

- (43.22) Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu 
uzstādīšana 

- (43.29) Citu inţeniersistēmu montāţa 

- (43.32) Galdnieku darbi 

- (43.33) Grīdas un sienu apdare 

- (43.34) Krāsotāju un stiklinieku darbi 

- (43.39) Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 

- (43.91) Jumta seguma uzklāšana 

- (43.99) Citur neklasificētie specializētie būvdarbi 

71 

Arhitektūras un 
inţeniertehniskie 
pakalpojumi; tehniskā 
pārbaude un analīze 

- (71.11) Arhitektūras pakalpojumi 

- (71.12) Inţenierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas 

- (71.20) Tehniskā pārbaude un analīze 

81 
Būvniecības un ainavu 
arhitektu pakalpojumi 

- (81.10) Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības 

- (81.21) Vispārēja ēku tīrīšana 

- (81.22) Citas ēku un raţošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas 
darbības 

- (81.29) Cita veida tīrīšanas darbības 

- (81.30) Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības 
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5. Nozares attīstības tendences Latvijā un 
citās ES valstīs  

5.1. Nozares attīstības raksturojums 
Nozares makroekonomiskās analīzes ietvaros tika izpētīts nozares pievienotās vērtības 

īpatsvars Latvijas IKP struktūrā, analizēta produkcijas vērtības un apgrozījuma dinamika Latvijā un ES, 
kā arī analizētas nozares attīstības tendences Latvijā un citās Eiropas valstīs. 

Būvniecības nozares nozīme tautsaimniecībā un ietekme uz iekšzemes kopproduktu 

Būvniecības nozare Latvijā vairāku gadu garumā ir pieredzējusi būtiskas izmaiľas. Nozares 
izmaiľas atbildušas Latvijas IKP izmaiľām. Izaugsmi būvniecības nozarē līdz 2007. gadam veicinājušas 
investīcijas, proti, daļa no investīcijām, kas primāri bija paredzētas citām nozarēm vai valsts 
infrastruktūras attīstīšanai, veiktas būvniecībā gan jaunu inţenierbūvju, gan arī mājokļu un sabiedrisko 
ēku būvniecības finansēšanai.

1
 

2009. gadā būvniecības nozarē bija vērojams būtisks pasūtījumu skaita kritums, jo īpaši 
privātajā sektorā. Daudzējādā ziľā situāciju glāba vairāki nozīmīgi projekti, kuru realizācija bija iesākta 
vēl 2008. gadā vai agrāk, bet daudzi iesāktie projekti, pārtūkstot investīciju plūsmai, tika apturēti; jo īpaši 
jauno dzīvojamo ēku būvniecības projekti, kas bija vieni no visstraujāk augošajiem projektiem, 
pateicoties lielajiem kreditēšanas apmēriem. 2010. gadā būvniekiem palīdzējuši noturēties valsts un 
pašvaldību pasūtījumi, proti, infrastruktūras un vides projekti, piemēram, ūdenssaimniecības, atkritumu 
saimniecības, ceļu būves un citi projekti, kuru realizāciju atbalstīja ES struktūrfondi, kā arī daţāda 
rakstura sabiedrisko ēku būvniecības vai rekonstrukcijas projekti, kas tiek finansēti no valsts vai 
pašvaldību līdzekļiem. Privāto investoru un pasūtījumu īpatsvars valstī kopumā ir minimāls. Ja nebūtu 
valsts iniciēto projektu un iepriekšējo investīciju projektu, būvniecības nozares apjomi, tajā skaitā arī 
apgrozījums būtu daudz mazāks.

 2
 

Lai arī nozares profesionāļu aprindās jau 2010. gada nogalē ir izskanējis viedoklis, ka 
būvniecības tirgū vērojamas pirmās stabilizācijas pazīmes, statistikas dati pagaidām liecina par pretējo.

3
 

Būvniecības apjomu kritumu gandrīz visos nozares sektoros norāda CSP salīdzinošie dati par 
2009. un 2010. gadu. 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu dzīvojamo ēku būvniecība 
samazinājusies par 29,8% (salīdzināmajās cenās), administratīvo ēku būvniecība par 59,5%, vietējo 
cauruļvadu un kabeļu izbūve par 54%, maģistrālo cauruļvadu, komunikāciju līniju un spēka līniju 
būvniecība par 27,1%, tiltu un tuneļu būvniecība par 18,9%. Vienīgais vērā ľemamais apjomu 
pieaugums 2010. gadā bija vērojams skolu, universitāšu un zinātniski pētniecisko ēku būvniecībā, proti, 
tas pieauga par 9,3%.

4
 

Būvniecības attīstības ekonomikas ciklu svārstības atbilst IKP izmaiľām. No 2005. gada līdz 
2008. gadam būvniecības rādītāji pieauga vidēji par 15,1% gadā (Attēls Nr. 1).  Līdz ar straujo attīstību 
palielinājās arī būvniecības nozares īpatsvars tautsaimniecībā. 2002. gadā būvniecības nozares 
īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā bija 5,5%, bet 2007. gadā - 9,0%. Augošā IKP ietekmē bija 
vērojams arī pieprasījuma kāpums pēc būvniecības pakalpojumiem un būvniecības apjomu pieaugums.  

Aplūkojot IKP izmaiľas 2010. gadā, redzams, ka IKP sāk nostabilizēties, un 2010. gadā bija pat 
vērojams IKP pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Redzams, ka būvniecības nozarē 
būvniecības produkcijas apmēri sāk stabilizēties un atgūties no ekonomiskās krīzes radītajām sekām. 

                                                      
 
 
1
 Būvniecības nozares attīstības pamatnostādnes 2011. – 2015. gadam, http://basp.lv/lv/buvniecibas-nakotne/?id=39. 

2 
BalticExport, Būvniecības nozare atgrieţas 2003. – 2004. gada līmenī: http://balticexport.com/?article=buvniecibas-nozare-

atgriezas-2003-2004-gada-limeni&lang=lv. 
3
 BalticExport, Būvniecības nozare atgrieţas 2003. – 2004. gada līmenī: http://balticexport.com/?article=buvniecibas-nozare-

atgriezas-2003-2004-gada-limeni&lang=lv. 
4
 BalticExport, Būvniecības nozare atgrieţas 2003. – 2004. gada līmenī: http://balticexport.com/?article=buvniecibas-nozare-

atgriezas-2003-2004-gada-limeni&lang=lv. 
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Taču, kā norāda nozares pārstāvji, šobrīd ļoti grūti prognozēt nozares attīstību nākotnē, jo globālā 
mērogā attīstība pagaidām nav vērojama. 

 
Attēls Nr. 1 

Būvniecības attīstības tendences korelācijā ar IKP izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 
attiecīgo periodu (%, milj. Ls), 2003. – 2010. gads  

Avots: CSP 

Ekonomiskās lejupslīdes periodā no 2008. līdz 2010. gadam būvniecības nozare ir cietusi daudz 
vairāk nekā tautsaimniecība kopumā. IKP 2009. gadā samazinājās par 14,4%, savukārt būvniecības 
indekss samazinājies par 32,8%. Ekonomiskais kritums IKP rādītājus 2010. gadā pietuvināja 2005. gada 
līmenim, bet būvniecības rādītājus – 2003. gada līmenim. Turklāt izsniegto būvatļauju skaits kopš 
pieauguma 2007. gadā ir samazinājies divas reizes.

5
  

Būvatļauju skaita dinamika 

Izvērtējot izdoto būvatļauju skaita dinamiku, visstraujākais izdoto būvatļauju skaita palielinājums 
bija vērojams no 2005. līdz 2007. gadam, kas attiecīgi sakrīt ar būvniecības apjomu straujo kāpumu. 
Minētajā laika periodā visstraujāk palielinājās izsniegto būvatļauju skaits dzīvojamo māju būvniecības 
segmentā, kā arī pieauga izsniegto būvatļauju skaits inţenierbūvēm. 

2010. gadā izsniegtas 1 725 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, 
kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 378,6 tūkst. m

2
 (2009. gadā – 

attiecīgi 2 110 būvatļauju ar kopējo platību 427,7 tūkst. m
2
). 2010. gadā rūpnieciskās raţošanas ēku un 

noliktavu būvniecībai izsniegtas 295 būvatļaujas ar kopējo platību 536,5 tūkst. m
2
 (2009. gadā – attiecīgi 

198 būvatļauju ar kopējo platību 299,0 tūkst. m
2
).

6
 Savukārt jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai 

2010. gadā izsniegtas 1 095 būvatļaujas ar kopējo platību 244,2 tūkst. m
2
 un 179 būvatļaujas jaunu 

rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 332,5 tūkst. m
2
. Izsniegto būvniecības atļauju 

apmērs un skaits liecina par būvniecības attīstības tendencēm, taču tās var novērot vēlāk, aptuveni pēc 

pusgada. Turklāt jāľem vērā izmantoto būvatļauju īpatsvars (Attēls Nr. 1 un Tabula Nr. 2).  

Tabula Nr. 2. Būvatļauju apmērs (m
2
) un to skaits no 2009. līdz 2011. gadam 

 
Būvatļauju apmērs m² No tām jaunbūves m² Būvatļauju skaits No tām jaunbūves 

2009  2 104 014   1 128 786               5 201             3 032  

2010  2 551 117   1 396 446               3 524             2 258  

2011  3 274 514   1 698 912               3 537             1 838  

Avots: CSP 

Analizējot būvatļauju apmēru
7
 un skaitu, redzams, ka kopš 2009. gada būvatļauju apmēri ir 

pieauguši, tajā skaitā arī jaunbūvju apmēri. Lai gan jāpiemin, ka būvatļauju skaits 2011. gadā 

                                                      
 
 
5
 Būvniecības nozares attīstības pamatnostādnes 2011. – 2015. gadam, http://basp.lv/lv/buvniecibas-nakotne/?id=39. 

6
 Būvniecības nozares attīstības pamatnostādnes 2011. – 2015. gadam, http://basp.lv/lv/buvniecibas-nakotne/?id=39. 

7
 Būvatļauju apmērs ir neieskaitot ceļu būvi, kas mērāma metros.  
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salīdzinājumā ar 2010. gadu ir pieaudzis, tomēr jaunbūvju būvatļauju skaits jau kopš 2009. gada ir 
samazinājies.  

Būvniecības apjoma un struktūras izmaiņas 

2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, būvniecības produkcijas apjoms salīdzināmajās cenās 
samazinājās par 23,6%; ēku būvniecībai kritās par 24,9%, savukārt inţenierbūvju būvniecībai –par 
22,3%. 

 
Attēls Nr. 2 

Būvniecības apjoma izmaiņas (absolūtais (%) pieaugums kopš 2000. gada), 2000. – 2010. gads
8
 

Avots: CSP 

Laika periodā no 2000. gada līdz 2008. gada vidum bija vērojams stabils būvniecības apjomu 
pieaugums. Būvniecības produkcijas apjoms salīdzināmajās cenās 2008. gadā salīdzinājumā ar 
2005. gadu palielinājās par 35,3%, 2009. gadā faktiskajās cenās veidojot Ls 1 018,9 milj. Gada laikā ēku 
būvniecības apjomi bija sarukuši par 55,2%, savukārt inţenierbūvju būvniecības apjomi par 27,4%. 

Redzams, ka jau pēc 2007. gada samazinājās dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apjomi, tomēr 
būvniecības produkcijas apjomi palielinājās. Tas varētu būt saistīts ar inţenierbūvju apjoma īpatsvaru, 
kā arī tā laika augstajām celtniecības izmaksām.  

Vislielākais būvniecības un remontdarbu samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 
attiecīgo periodu bija administratīvo ēku un tiltu būvniecībā – attiecīgi par 63,4% un 47,6%. Savukārt 
būvniecības apjoms pieauga mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēku, rūpniecības raţošanas 
ēku un noliktavu būvniecībā – attiecīgi par 123,6% un 56,4%. 

2006. gadā jaunās būvniecības un remontdarbu apjoms tiltu būvniecībā pieauga 2,1 reizi, bet 
2008. gadā inţenierbūvju būvniecības īpatsvars pieauga par 12,4%. Tāpat no 2004. gada līdz 
2007. gadam pieauga dzīvojamo ēku būvniecība, ko veicināja banku hipotekāro kredītu izdevīgie 
nosacījumi un iedzīvotāju materiālās labklājības paaugstināšanās. Savukārt 2008. gadā iezīmējas 
dzīvojamo ēku būvniecības kritums, 2008. gadā faktiskajās cenās samazinoties par 35,5%, savukārt 
2009. gadā būvniecības apjomi samazinājās par 71,5%. Dzīvojamo ēku būvniecības krituma tempi 
2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, mazinājās, proti, būvniecības apjomi šajā sektorā samazinājās par 
31,0%. 

                                                      
 
 
8
 Būvniecības nozares attīstības pamatnostādnes 2011. – 2015. gadam, http://basp.lv/lv/buvniecibas-nakotne/?id=39. 
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Attēls Nr. 3 
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas (m

2
) un to skaits būvniecības nozarē no 2005. līdz 2011. gadam 

Avots: CSP 

Analizējot dzīvojamo jaunbūvju skaitu, redzams, ka 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu 
jaunbūvju skaits ir pieaudzis par aptuveni ceturto daļu. Tomēr dzīvojamo jaunbūvju kopējā platība šajā 
laika periodā turpinājusi samazināties. Uzbūvēto dzīvokļu skaita pieaugums liecina par pozitīvām 
izaugsmes tendencēm, lai gan platību samazinājums norāda uz pastāvošu būvniecības apjomu 
samazinājumu jaunbūvju sektorā. Ir vērojams uzbūvēto dzīvokļu skaita pieaugums un tajā pašā laikā 
platību samazinājums.  

Būvniecības izmaksas 

Pamatojoties uz Būvniecības nozares attīstības pamatnostādnēm, būvniecības izmaksu 
pieaugums visstraujāk bija vērojams laikā, kad palielinājās būvniecības apjomi (no 2006. līdz 
2008. gadam), turklāt strādnieku darba samaksa palielinājās vidēji par 53,2% ceturksnī. 

 
Attēls Nr. 4 

Būvniecības izmaksas, 2005=100, 2003.-2010. gads  
Avots: CSP dati 

2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gada vidējo līmeni būvniecības izmaksas Latvijā samazinājās 
par 2,7%. 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, resursu pamatgrupās visvairāk saruka mašīnu un 
mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas,proti, par 5,7%. 2010. gadā būvmateriālu cenas 
samazinājās par 2,3%, savukārt strādnieku darba samaksa pieauga par 1,0%. 
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Attēls Nr. 5 
Produkcijas indekss būvniecības nozarē no 2005. līdz 2011. gadam (%) 

Avots: CSP  

Analizējot būvniecības produkcijas indeksu, kopš 2009. gada vērojams tā pieaugums. Tāpat 
kopš 2009. gada ir pieaudzis arī ēku un produkcijas indekss. Izľēmums ir inţenierbūves, kuru indekss 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu samazinājās, lai gan jāpiemin, ka 2009. gadā tas starp visiem 
apskatāmajiem indeksiem ir bijis visaugstākais (Attēls Nr. 5).  

Zīmīgi, ka ēku būvniecības indekss 2009. gadā ir bijis vismazākais, taču 2010. gadā tas 
pieaudzis visvairāk. Tādējādi 2010. un 2011. gadā visi indeksi ir līdzīgi. 

2011. gadā visi indeksi ir pieauguši līdzīgos tempos, turklāt visaugstākais produkcijas indekss 
bijis ēku būvniecībā.  

Tabula Nr. 3. Būvniecības produkcijas indeksi no 2009. līdz 2011. gadam (2005=100) 

  2009 2010 2011   2009 2010 2011 

VISI OBJEKTI 155,5 151,3 154,4 BŪVNIECĪBA – PAVISAM 155,5 151,3 154,4 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas 

152,3 147,2 144,2 Būvmateriāli 118,5 115,8 115,4 

Ģimenes mājas 132,6 129,5 125,4 Strādnieku darba samaksa 203 205,1 203 

Biroji 201,3 196,9 188,5 Izmaksas mašīnu un 
mehānismu uzturēšanai un 
ekspluatācijai 

183,5 173 190,6 

procentos pret iepriekšējo gadu 

VISI OBJEKTI 89,10% 97,30% 102,10% BŪVNIECĪBA – PAVISAM 89,10% 97,30% 102,10% 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas 

90,10% 96,60% 97,90% Būvmateriāli 92,50% 97,70% 99,70% 

Ģimenes mājas 86,90% 97,60% 96,90% Strādnieku darba samaksa 78,20% 101% 99% 

Biroji 94,70% 97,80% 95,80% Izmaksas mašīnu un 
mehānismu uzturēšanai un 
ekspluatācijai 

98,40% 94,30% 110,20% 

Avots: CSP 

Analizējot būvniecības cenu indeksus (Tabula Nr. 3), redzams, ka tie būtiski nav mainījušies. 
Būtiskas izmaiľas ir vērojamas strādnieku darba samaksā, kas 2009. gadā bija tikai 78,2% no darba 
samaksas 2008. gadā. Kopumā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu cenu indeksi ir samazinājušies 
par 3%, bet 2011. gadā daţiem būvniecības indeksiem ir vērojams pieaugums. Rezultāti liecina, ka 
būvniecības cenu indeksi pēdējo trīs gadu laikā ir bijuši samērā stabili. 

2011. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu, būvniecības 
produkcijas apjomi salīdzināmajās cenās bija samazinājušies par 6,2%. Gada laikā ēku būvniecības 
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apjomi kritušies par 3,4%, bet inţenierbūvju būvniecības apjomi - par 8,5%. 2011. gada vidū 
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 
2,6%, bet būvmateriāli bija kļuvuši par 1,7% dārgāki (2011. gada beigās salīdzinājumā ar 2010. gada 
beigām būvmateriālu izmaksas bija par 2% lielākas, bet būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga 
par 4,8% salīdzinājumā ar 2010. gada beigām). Strādnieku darba samaksa 2011. gada vidū 
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu samazinājās par 5,5%, lai gan 2011. gada beigās salīdzinājumā ar 
2010. gada beigām strādnieku samaksa samazinājās vairs tikai par 2%. Gada laikā būvniecības 
izmaksu kopējā līmeľa pieaugumu noteica izmaksu kāpums transporta objektu un pazemes maģistrālo 
cauruļvadu būvē, kā liecina CSP dati.

9
  

Būvkomersantu aktivitāte 

Analizējot aktīvo būvkomersantu skaitu un būvprodukcijas apjomu uz vienu aktīvo 
būvkomersantu laika periodā no 2006. gada līdz 2010. gada decembrim, redzams, ka līdz pat 
2008. gadam ik gadu pieauga aktīvo būvkomersantu skaits – 2006. gada decembrī bija 4 008 aktīvi 
būvkomersanti, proti, par 69%, salīdzinot ar iepriekšējā gada noslēgumu. 2007. gadā pieaugums  
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu bija 24%, savukārt 2008. gadā – 11%.

10
  

 
Attēls Nr. 6 

Aktīvo būvkomersantu skaits, 2006. – 2010. gads
11

 
Avots: Būvkomersantu reģistra dati 

2006. gada sākumā būvprodukcijas apjomi uz vienu aktīvo būvkomersantu bija apmēram 
Ls 120 000, taču, strauji palielinoties aktīvo būvkomersantu skaitam, apjoms uz vienu aktīvo 
būvkomersantu 2007. gada nogalē samazinājās līdz apmēram Ls 80 000, un 2010. gada pirmajā pusē 
tas bija mazāks par Ls 40 000. Tas lielā mērā skaidrojams ar pasaules ekonomikas lejupslīdi. 
2009. gadā būvkomersantu skaits samazinājies par 8% un 2010. gadā - par 23%. 

Pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem 

Viens no rādītājiem, kas raksturo būvniecības nozares nozīmīgumu tautsaimniecībā, ir tās 
īpatsvars iekšzemes kopproduktā. Laika periodā no 2000. līdz 2005. gadam tas bija aptuveni 6%, bet 
2008. gadā 9% no IKP. Līdz ar ekonomiskās krīzes ietekmi 2009. gadā būvniecības nozare veidoja 
6,6% valsts iekšzemes kopprodukta.  

Analizējot būvniecības nozares pievienotās vērtības īpatsvaru Latvijas IKP, redzams, ka 
būvniecības

12
 pievienotās vērtības īpatsvars 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu ir nedaudz 

pieaudzis. Jāpiemin, ka kopš 2008. gada šis rādītājs ir samazinājies par aptuveni 40%. Stabilais 

                                                      
 
 
9
 BalticExport, Būvniecības nozare atgrieţas 2003. – 2004. gada līmenī: http://balticexport.com/?article=buvniecibas-nozare-

atgriezas-2003-2004-gada-limeni&lang=lv. 
10

 Būvniecības nozares attīstības pamatnostādnes 2011. – 2015. gadam, http://basp.lv/lv/buvniecibas-nakotne/?id=39. 
11 

Būvniecības nozares attīstības pamatnostādnes 2011. – 2015. gadam, http://basp.lv/lv/buvniecibas-nakotne/?id=39. 
12

 Pēc NACE 2.red. kasifikatora (F) Būvniecība ietver NACE 2.red. 41,42,43 sektorus.  
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pievienotās vērtības īpatsvars Latvijas IKP 2011. gadā liecina par būvniecības izaugsmes tempa 
atbilstību Latvijas IKP izaugsmei 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu.  

 

Attēls Nr. 7 
Būvniecības nozares un tās saistīto sektoru pievienotās vērtības īpatsvars Latvijas IKP  

Avots: CSP 

Arhitektūras un inţeniertehnisko pakalpojumu sektorā kopš 2006. gada bija vērojams 
pievienotās vērtības īpatsvara kāpums, 2009. gadā sasniedzot 1,31% no Latvijas IKP. Arī NACE 2. red. 
80 – 82 sektoru grupas pievienotās vērtības īpatsvars ir pieaudzis, 2009. gadā veidojot 1,44% no 
Latvijas IKP.  

Analīzes turpinājumā sniegta statistika par kopējo pievienoto vērtību būvniecības nozarē 
sadalījumā pa sektoriem, proti, ēku būvniecībā, inţenierbūvniecībā, specializētajos būvdarbos, 
arhitektūras un inţeniertehniskajos pakalpojumos un būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumos. 

Tabula Nr. 4. Pievienotā vērtība būvniecības nozarē sektoru sadalījumā no 2005. līdz 2010. gadam 
(tūkst. Ls) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 % izmaiņas
13

 

(F) BŪVNIECĪBA 438 244 755 948 1 102 395 930 263 430 821 347 744 -19,28% 

(41) Ēku būvniecība 168 482 355 748 514 230 356 325 114 329 104 007 -9,03% 

(42) Inţenierbūvniecība 114 497 174 899 242 883 260 234 171 527 120 942 -29,49% 

(43) Specializētie būvdarbi 155 265 225 301 345 282 313 705 144 966 122 796 -15,29% 

(71) Arhitektūras un 
inţeniertehniskie pakalpojumi; 
tehniskā pārbaude un analīze 

52 674 82 017 133 244 139 828 93 427 76 454 -18,17% 

(81) Būvniecības un ainavu 
arhitektu pakalpojumi 

29 615 36 121 59 077 64 279 60 788 51 386 -15,47% 

Kopā 520 533 874 086 1 294 716 1 134 371 585 037 475 585 -18,71% 

Avots: CSP 

Analizējot pievienoto vērtību absolūtajos skaitļos, redzams, ka būvniecības nozarē kopā kopš 
2007. gada pievienotās vērtības īpatsvars ir samazinājies, 2010. gadā veidojot aptuveni trešo daļu no 
2007. gada pievienotās vērtības. Kopumā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu pievienotās vērtības 
īpatsvars būvniecības nozarē ir samazinājies par gandrīz 19%. Visvairāk, proti, par gandrīz 
30% samazinājās, inţenierbūvniecības pievienotā vērtība. Tikmēr ēku būvniecības sektorā ir 
vismazākais pievienotās vērtības samazinājums. Aplūkojot pievienotās vērtības īpatsvaru Latvijas IKP, 
sagaidāms, ka 2011. gadā pievienotā vērtība būvniecībā palielināsies. 

                                                      
 
 
13

 Nozares aprakstā procentuālās izmaiľas ir ievietotas kā 2010. gads attiecībā pret 2009. gadu, lai gan vietās, kur jaunāka 

informācija nav pieejama, ir ievietotas procentuālās izmaiľas par jaunāko periodu. 
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Laika periodā no 2005. gada līdz 2007. gadam visās analizējamajās būvniecības apakšnozarēs 
pievienotā vērtība pieauga. Visstraujāk pievienotā vērtība auga ēku būvniecībā – no 2005. gada līdz 
2007. gadam tā palielinājās par aptuveni 205%. 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, neliels pieaugums 
(aptuveni 8%) bija vērojams tikai inţenierbūvniecībā un arhitektūras un inţeniertehniskajos 
pakalpojumos (aptuveni 5%). 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, pievienotās vērtības kritums bija 
vērojams visās apakšnozarēs. Visstraujākais kritums (par 68%) šajā gadā bija vērojams ēku būvniecībā. 

Tabula Nr. 5. Pievienotā vērtība sektoru sadalījumā lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 
2008. līdz 2009. gadam (milj. EUR) 

  
  ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(F) BŪVNIECĪBA 
2008 604 362 63 833 945,1 99 270 89 166 81 217 1 323,8 1 879,1 105 795 

2009 512 024 61 516 603,7 78 408 82 860 59 281 610,5 736,4 78 267 

(41) Ēku 
būvniecība 

2008 219 016 13 846 360,4 56 895 13 887 36 571 507,1 896,4 37 632 

2009 171 150 11 756 222,2 43 314 10 407 21 069 162,0 255,9 30 452 

(42) 
Inženierbūvniecība 

2008 78 866 7 339 225,6 9 258 9 739 5 734 370,3 441,2 18 854 

2009 72 470 8 459 171,8 8 843 9 449 5 548 243,1 255,6 13 330 

(43) Specializētie 
būvdarbi 

2008 306 480 42 649 359,0 33 117 65 540 38 913 446,4 541,6 49 310 

2009 268 404 41 302 209,6 26 252 63 004 32 664 205,4 225,0 34 485 

(71) Arhitektūras 
un 

inženiertehniskie 
pakalpojumi; 

tehniskā pārbaude 
un analīze 

2008 154 132 28 844 145,1 14 082 23 626 14 488 199,0 243,5 33 381 

2009 142 084 28 521 144,0 12 942 22 546 12 050 132,4 145,7 29 721 

(81) Būvniecības 
un ainavu 
arhitektu 

pakalpojumi 

2008 72 847 16 003 66,2 8 858 10 358 8 668 91,5 167,9 11 428 

2009 73 002 16 219 57,7 9 035 10 568 8 589 86,1 134,0 10 701 

Kopā 
2008 831 341 108 679 1 156 122 209 123 150 104 373 1 614 2 291 150 604 

2009 727 110 106 256 805 100 385 115 973 79 919 829 1 016 118 689 

% izmaiņas 
2009 
pret 
2008 

-12,5% -2,2% -30,4% -17,9% -5,8% -23,4% -48,6% -55,6% -21,2% 

Avots: Eurostat 

Analizējot pievienotās vērtības īpatsvaru Latvijā un lielākajās ES valstīs, redzams, ka kopumā 
Latvijā pievienotās vērtības īpatsvars salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm 2009. gadā salīdzinājumā 
ar 2008. gadu samazinājies ievērojami vairāk, proti, par 48,6%.  

Salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm Latvijā pievienotā vērtība kopumā ir nedaudz lielāka 
nekā Igaunijā, bet par 20% mazāka nekā Lietuvā. Lai gan Lietuva ir vienīgā no apskatāmajām valstīm, 
kurā pievienotās vērtības izmaiľas 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ir lielākas nekā Latvijā.  

Tabula Nr. 6. Produkcijas vērtība būvniecības nozarē sektoru sadalījumā no 2005. līdz 
2010. gadam (tūkst. Ls) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 %izmaiņas 

(F) BŪVNIECĪBA 1 964 578 3 158 608 4 372 969 4 211 441 2 320 887 1 852 167 -20,20% 

(41) Ēku būvniecība 929 929 1 593 533 2 263 719 1 994 033 996 886 721 745 -27,60% 

(42) Inţenierbūvniecība 418 475 622 585 852 069 1 003 251 697 290 574 958 -17,54% 

(43) Specializētie 
būvdarbi 

616 174 942 490 1 257 181 1 214 158 626 711 555 464 -11,37% 

(71) Arhitektūras un 
inţeniertehniskie 
pakalpojumi; tehniskā 
pārbaude un analīze 

118 774 168 829 263 646 294 442 193 185 166 545 -13,79% 

(81) Būvniecības un 
ainavu arhitektu 
pakalpojumi 

56 768 72 665 117 644 135 919 111 660 106 260 -4,84% 

Kopā 2 140 120 3 400 102 4 754 259 4 641 803 2 625 732 2 124 972 -19,07% 

Avots: CSP 
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Analizējot produkcijas vērtības dinamiku būvniecības nozarē sadalījumā pa sektoriem, redzams, 
ka tāpat kā pievienotā vērtība arī produkcijas vērtība 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 
samazinājusies aptuveni par 19%. Lai gan jāpiemin, ka ēku būvniecības produkcijas vērtība 
samazinājusies visvairāk, tās pievienotā vērtība ir samazinājusies trīs reizes mazāk nekā produkcijas 
vērtība. Tas norāda, ka, neskatoties uz apjoma samazinājumiem, ir palielinājusies pievienotā vērtība uz 
vienu vienību. Tas ir pozitīvs turpmākas attīstības rādītājs.  

Tabula Nr. 7. Produkcijas vērtība sektoru sadalījumā lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 
2008. līdz 2010. gadam (milj. EUR)

14
 

  
  ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(F) BŪVNIECĪBA 

2008 1 935 296 174 182 2 899,8 368 267 272 024 296 984 5 993,2 6 231,8 279 755 

2009 1 591 549 167 641 1 924,1 271 777 247 284 206 943 3 288,8 2 711,9 208 131 

2010 nav datu 165 375 1 761,3 220 981 240 893 199628,3 2 613,5 2 527,7 210 492 

(41) Ēku 
būvniecība 

2008 860 860 44 433 1 212,5 244 417 63 972 158 048 2 837,7 3 385,5 113 769 

2009 651 098 40 090 787,7 173 328 50 464 97 278 1 412,6 1 227,3 85 692 

2010 nav datu 37 056 646,1 nav datu 46 543 89351,8 1 018,4 1 080,4 84 574 

(42) 
Inženierbūvniecība 

2008 280 985 22 703 708,7 36 281 36 050 25 099 1 427,7 1 327,9 60 920 

2009 258 471 23 988 529,9 32 860 33 716 22 777 988,1 758,7 47 031 

2010 nav datu 23 605 484,8 nav datu 33 794 23782,4 811,3 832,7 42 605 

(43) Specializētie 
būvdarbi 

2008 793 452 107 046 978,6 87 568 172 003 113 837 1 727,8 1 518,4 105 066 

2009 681 981 103 562 606,5 65 589 163 104 86 888 888,1 726,0 75 409 

2010 nav datu 104 714 630,4 nav datu 160 557 86494 783,8 614,5 83 313 

(71) Arhitektūras 
un 

inženiertehniskie 
pakalpojumi; 

tehniskā pārbaude 
un analīze 

2008 289 755 44 265 274,3 23 597 52 508 28 225 419,0 473,5 57 333 

2009 268 367 43 928 268,5 21 372 50 951 24 608 273,7 309,5 51 360 

(81) Būvniecības 
un ainavu 
arhitektu 

pakalpojumi 

2008 112 360 21 816 133,5 10 782 16 350 13 583 193,4 288,9 20 881 

2009 113 917 22 129 115,0 10 853 16 752 14 958 158,2 221,8 19 659 

Kopā 

2008 2 337 410 240 263 3 307,6 402 645 340 882 338 792 6 605,6 6 994,2 357 968 

2009 1 973 833 233 697 2 307,6 304 002 314 987 246 509 3 720,7 3 243,3 279 150 

2010 nav datu 165 375 1 761,3 nav datu 240 893 199 628 2 613,5 2 527,6 210 492 

% izmaiņas 

2009 
pret 
2008 

-15,6% -2,7% -30,2% -24,5% -7,6% -27,2% -43,7% -53,6% -22,0% 

2010 
pret 
2009 

 ---  -29,2% -23,7%  ---  -23,5% -19,0% -29,8% -22,1% -24,6% 

2010 
pret 
2008 

 ---  -31,2% -46,7%  ---  -29,3% -41,1% -60,4% -63,9% -41,2% 

Avots: Eurostat 

Analizējot produkcijas vērtību Latvijā un lielākajās ES valstīs, redzams, ka 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2008. gadu kopumā Latvijā salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm ir vērojams lielāks 
produkcijas vērtības samazinājums. Kopumā visās valstīs ir vērā ľemams produkcijas vērtības 
samazinājums (aptuveni par 30%). Tas norāda, ka būvniecības nozarē produkcijas vērtība 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2008. gadu ir būtiski samazinājusies ne tikai Latvijā, bet arī lielākajās ES valstīs. 
Aplūkojot 2009. gadu salīdzinājumā ar 2008. gadu, redzams, ka arī vidēji Eiropā ir vērā ľemams 
produkcijas vērtības samazinājums. Tas norāda, ka būvniecības nozare Eiropā pieredzējusi ievērojamas 
pārmaiľas, proti, pieprasījums pēc būvniecības produkcijas un pakalpojumiem kopumā apskatāmajā 
laika periodā ir samazinājies.  
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 NACE 2.red. 71 un 81 sektora jaunākie dati no Eurostat ir pieejami par 2009. gadu, izľemot apgrozījuma un nodarbināto skaita 

datos, kur tie ir pieejami arī par 2010. gadu. 
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Baltijas valstu salīdzinājumā produkcijas vērtība 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu 
visvairāk samazinājusies Lietuvā, proti, par 3,5% vairāk nekā Latvijā. Lai gan jāpiemin, ka produkcijas 
vērtība Latvijā ir vislielākā starp Baltijas valstīm.  

Nozares apgrozījums 

Apgrozījums, līdzīgi kā produkcijas apjoms, 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu 
samazinājies par aptuveni 20%. Vienīgi būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumos apgrozījums 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir pieaudzis par 3,3%.  

Tabula Nr. 8. Apgrozījums būvniecības nozarē sektoru sadalījumā no 2005. līdz 2010. gadam 
(tūkst. Ls) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 %izmaiņas 

(F) BŪVNIECĪBA 1 939 461 3 007 210 4 256 200 4 123 605 2 331 240 1 852 377 -20,54% 

(41) Ēku būvniecība 917 813 1 475 449 2 163 238 1 920 786 1 018 133 731 637 -28,14% 

(42) 
Inţenierbūvniecība 

414 033 616 165 849 029 991 978 693 390 566 709 -18,27% 

(43) Specializētie 
būvdarbi 

607 615 915 596 1 243 933 1 210 842 619 717 554 032 -10,60% 

(71) Arhitektūras un 
inţeniertehniskie 
pakalpojumi; tehniskā 
pārbaude un analīze 

118 197 162 985 253 882 291 503 191 037 165 926 -13,14% 

(81) Būvniecības un 
ainavu arhitektu 
pakalpojumi 

56 333 70 019 113 403 133 797 102 432 105 801 3,29% 

Kopā 2 113 991 3 240 214 4 623 485 4 548 906 2 624 709 2 124 105 -19,07% 

Avots: CSP 

Vislielākais apgrozījuma samazinājums vērojams ēku būvniecības sektorā, lai gan jau iepriekš 
tika minēts, ka pievienotā vērtība šeit ir samazinājusies mazākā apmērā. Tā ir pozitīva iezīme, kas 
liecina, ka šis sektors kļūst produktīvāks,

15
 turklāt tam ir arī vislielākais apgrozījums. 

Tabula Nr. 9. Apgrozījums sektoru sadalījumā lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 
2010. gadam (milj. EUR)
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    ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(F) BŪVNIECĪBA 

2008 1 907 138 170 079 4 466,4 340 996 274 058 273 615 5 868,2 6 347,7 280 457 

2009 1 609 931 168 245 2 824,7 284 384 250 420 181 150 3 303,4 2 803,9 212 738 

2010 nav datu 165 896 2 528,6 226 166 250 119 173 915 2 613,8 2 701,7 214 643 

(41) Ēku 
būvniecība 

2008 824 207 41 795 2 385,0 219 442 64 310 140 643 2 733,4 3 408,4 113 022 

2009 658 079 41 135 1 378,9 187 509 52 302 73 818 1 442,7 1 299,4 88 540 

2010 nav datu 38 049 1 112,4 nav datu 48 855 67 124 1 032,4 1 167,2 86 322 

(42) 
Inženierbūvniecība 

2008 279 487 22 168 960,9 34 942 36 092 21 978 1 411,7 1 347,8 60 889 

2009 260 023 23 759 745,7 32 062 33 913 21 612 982,6 757,0 46 946 

2010 nav datu 23 339 672,1 nav datu 34 159 20 868 799,6 862,0 42 610 

(43) Specializētie 
būvdarbi 

2008 803 444 106 116 1 120,5 86 611 173 656 110 994 1 723,1 1 591,5 106 546 

2009 691 829 103 351 700,2 64 813 164 205 85 721 878,2 747,6 77 252 

2010 nav datu 104 508 744,1 nav datu 167 105 85 923 781,8 672,5 85 712 

(71) Arhitektūras 
un 

inženiertehniskie 
pakalpojumi; 

tehniskā pārbaude 
un analīze 

2008 306 819 48 438 270,0 29 609 53 926 26 334 414,8 473,2 58 634 

2009 288 442 50 375 267,7 26 835 51 306 24 206 270,7 310,0 52 863 

2010 nav datu 52 861 221,7 24 179 53 644 23 253 234,1 267,9 52 772 

(81) Būvniecības 
un ainavu arhitektu 

pakalpojumi 

2008 117 101 23 520 134,1 11 369 16 642 13 913 190,4 286,3 21 254 

2009 118 371 24 053 115,5 11 614 16 962 14 951 145,1 219,8 19 831 

2010 nav datu 25 589 136,2 11 804 18 254 15 558 149,3 217,0 21 136 

Kopā 2008 2 331 057 242 036 4 870,5 381 973 344 626 313 862 6 473,4 7 107,2 360 345 
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 Produktivitāte ir izteikta kā pievienotās vērtības īpatsvars uz vienu uzľēmumu vai vienu nodarbināto. 
16

 NACE 2.red. 71 un 81 sektora jaunākie dati no Eurostat ir pieejami par 2009. gadu, izľemot apgrozījuma un nodarbināto skaita 

datos, kur tie ir pieejami arī par 2010. gadu. 
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    ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

2009 2 016 744 242 673 3 208,0 322 833 318 687 220 307 3 719,3 3 333,8 285 431 

2010 nav datu 244 346 2 886,5 35 983 322 017 212 726 2 997,2 3 186,6 288 551 

% izmaiņas 

2009 
pret 
2008 

-13,5% 0,3% -34,1% -15,5% -7,5% -29,8% -42,5% -53,1% -20,8% 

2010 
pret 
2009 

 ---  0,7% -10,0% -88,9% 1,0% -3,4% -19,4% -4,4% 1,1% 

2010 
pret 
2008 

 ---  1,0% -40,7% -90,6% -6,6% -32,2% -53,7% -55,2% -19,9% 

Avots: Eurostat 

Analizējot apgrozījumu Latvijā un lielākajās ES valstīs, redzams, ka 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2008. gadu Latvijā salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm ir vērojams vislielākais apgrozījuma 
samazinājums. Vienīgais izľēmums šajā ziľā ir Spānija, kas uzrāda tik sliktu rezultātu datu trūkuma dēļ. 
Būtiskākais apgrozījuma samazinājums Latvijā bija 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu. Īpaši jāatzīmē 
Vācija, kurā apgrozījums būvniecībā visos apskatāmajos gados nedaudz pieaudzis. Baltijas valstīs 
apgrozījums ir līdzīgs.  

Kopumā makroekonomiskajos rādītājos
17

 ir redzamas kopīgas iezīmes. Lietuvā būvniecības 
nozare ir vislielākā, bet arī procentuālās izmaiľas 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ir vislielākās. 
Tas liecina, ka Lietuvā būvniecības nozare ir samazinājusies visvairāk. Lai gan jāpiebilst, ka 
procentuālās izmaiľas būtiski neatšķiras no Latvijas, kur būvniecības nozare ekonomiskās lejupslīdes

18
 

laikā ir pieredzējusi būtisku nozares makroekonomisko rādītāju kritumu. Ekonomiskā lejupslīde Baltijas 
valstīs vismazāk ir skārusi Igauniju, kas šajā laika periodā ir pietuvojusies Latvijas un Lietuvas 
makroekonomiskajiem rādītājiem.  

Dinamisku nozares attīstību, kas sasniegtu iepriekšējās desmitgades līmeni, eksperti tuvākajā 
laikā neprognozē. Optimistiskās prognozes galvenokārt ir saistītas ar lejupslīdes apstāšanos un tirgus 
stabilizāciju, iespējams, ar nebūtisku apjomu kāpumu 2012. gadā, kas būtu saistīts ne tikai ar vietējiem 
pasūtījumiem, bet arī ar būvniecības produkcijas eksportu.

19
 

Ārējā tirdzniecība 

Pasūtījumu apjoma kritums vietējā tirgū pēdējos divos gados ir licis būvniecības uzľēmumiem 
aktīvāk meklēt darbu ārējos tirgos - kā rietumu, tā austrumu virzienā, piedāvājot gan galvenā 
būvuzľēmēja (vai projektu vadības), gan darbuzľēmēja (specializētās darbu nišās) pakalpojumus. Lai 
arī būvniecības īpatsvars kopējā eksporta apjomā ir visai niecīgs (līdz 0,8% no kopējā eksporta), 
būvniecības eksporta dinamika atspoguļo kopējās eksporta dinamikas tendences Latvijas ekonomikā. 
Līdz Latvijas iestāšanās ES 2004. gadā būvniecības nozares eksports auga. Ārpus valsts teritorijas 
būvniecības uzľēmumu veikto darbu kritums bija vērojams līdz ar banku labvēlīgo kreditēšanas politiku 
pēc pievienošanās ES, izraisot nepieredzētu nekustamā īpašuma tirgus aktivitāti Latvijā, kad būvnieki 
strauji izvērsa savu darbību iekšējā tirgū. Eksporta sarukums turpinājās līdz brīdim, kad kritās iekšējā 
tirgus pieprasījums un zuda arī banku labvēlīgie kreditēšanas nosacījumi.  

Mainoties pieprasījumam, būvnieki pārorientējās uz ārējiem tirgiem. Par to liecina būvniecības 
eksporta palielinājums. Samazinoties pieprasījumam pēc būvniecības pakalpojumiem Latvijā, 
būvniecības uzľēmumi aktīvāk paplašināja savu darbību ārpus Latvijas Republikas robeţām. 

To apliecina arī statistikas dati, proti, ja 2008. gadā ārpus valsts vietējie būvuzľēmumi veica 
darbus par Ls 14,15 milj., tad jau 2009. gadā šis apjoms bija divkāršojies, sasniedzot Ls 37,84 milj. 
Salīdzinājumā ar 2008. gada rādītājiem 2009. gadā būvdarbu eksportā bija vērojams pieaugums par 
170%. Strauja būvniecības produkcijas eksporta pieauguma dinamika tiek prognozēta arī 2010. gadā, 
kad būvdarbu eksporta apjoms palielinājās par 10,4%, proti, aprēķini liecina, ka kopējais ārvalstīs veikto 
darbu apjoms krietni pārsniegs Ls 41,7 milj. Šobrīd ārvalstīs daţādus pasūtījumus pilda vairāki Latvijas 
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 Nozares aprakstā makroekonomiskie rādītāji ietver pievienoto vērtību, produkcijas vērtību un apgrozījumu. 
18

 Ekonomiskā lejupslīde nozares aprakstā ir definēta no 2008. līdz 2010. gadam.  
19

 BalticExport, Būvniecības nozare atgrieţas 2003. – 2004. gada līmenī: http://balticexport.com/?article=buvniecibas-nozare-

atgriezas-2003-2004-gada-limeni&lang=lv. 
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būvniecības uzľēmumi, piemēram, AS „UPB” grupas uzľēmumi, AS „RBSSKALS”, SIA „TIVO Būve”, 
SIA „Zemgales Tehnoloģiskais centrs”, SIA „Arbo”, SIA „Re&Re”, SIA „Primekss” un citi uzľēmumi.

 20
 

 

Attēls Nr. 8 
Būvdarbu importa un eksporta dinamika (Ls milj.), 2000. – 2010. gads 

Avots: CSP 

Uzsvaru uz produkcijas eksportu pēdējā laikā liek arī Latvijas lielākie būvmateriālu raţotāji, kas 
ekonomiskās augšupejas gados spēja investēt pietiekami lielus līdzekļus raţotľu attīstībā un jaunās 
tehnoloģijās. Kā viens no lielākajiem investīciju projektiem būvmateriālu raţošanas nozarē bija Cemex 
jaunās cementa rūpnīcas būvniecība Brocēnos, kas tika atklāta 2009. gadā un kuras izveidē tika ieguldīti 
Ls 171,5 milj.

 21
 

Būvmateriālu raţotāju asociācijas (apvienojušies ap desmit lielāko raţotāju) biedru kopējais 
apgrozījums 2010. gadā tiek lēsts vairāk nekā Ls 434 milj. apmērā, kamēr 2009. gadā tas bija 
Ls 322 milj. Tas liecina, ka desmit lielāko raţotāju kopējais apgrozījums 2010. gadā ir pieaudzis. Tas 
norāda uz pozitīvām turpmākām attīstības tendencēm. Apmēram 80% saraţotās produkcijas tiek 
eksportēta, galvenie eksporta virzieni ir Lietuva, Igaunija, Skandināvijas valstis, Polija, Krievija, 
Baltkrievija.

 22
 

Savukārt citu valstu būvnieki Latvijā 2009. gadā veikuši būvdarbus tikai 4,9 milj. latu apmērā, 
proti, par 51,9% mazākā apmērā nekā iepriekšējā gadā. Būvdarbu importa apjoms 2010. gadā turpināja 
kristies, samazinoties līdz Ls 3,2 milj. jeb par 34,4%.

23
 

Būvdarbu eksports norāda uz labāku situāciju šajā nozarē ārvalstīs, kā arī uzľēmēju spēju 
pielāgoties pastāvošajai ekonomiskajai situācijai. Eksporta pieaugums varētu liecināt arī par turpmāku 
nozares samazinājumu vietējā tirgū.  

Tabula Nr. 10. Eksporta apjomi būvniecības nozarē sektoru sadalījumā no 2009. līdz 2011. gadam 
(tūkst. Ls) 

 
2009 

% no 
kopējā 

eksporta 
2010 

% no 
kopējā 

eksporta 
2011 

% no 
kopējā 

eksporta 

 Pavisam    3 602 243     4 694 885     5 996 932    

 41-Ēku būvniecība   20 161  0,34% 20 626  0,34% 23 162  0,39% 

 42-Inţenierbūvniecība  904  0,02% 3 679  0,06%    3 323  0,06% 

 43-Specializētie būvdarbi     8 222  0,14% 9 002  0,15%  13 839  0,23% 

 71-Arhitektūras un 
inţeniertehniskie pakalpojumi; 
tehniskā pārbaude un analīze  

   2 170  0,04%  686  0,01% 4 068  0,07% 

 81-Būvniecības un ainavu arhitektu nav datu nav datu  953  0,02%    5 250  0,09% 
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 BalticExport, Būvniecības nozare atgrieţas 2003. – 2004. gada līmenī: http://balticexport.com/?article=buvniecibas-nozare-

atgriezas-2003-2004-gada-limeni&lang=lv. 
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 BalticExport, Būvniecības nozare atgrieţas 2003. – 2004. gada līmenī: http://balticexport.com/?article=buvniecibas-nozare-
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2009 

% no 
kopējā 

eksporta 
2010 

% no 
kopējā 

eksporta 
2011 

% no 
kopējā 

eksporta 

pakalpojumi  

 Kopā    31 457  0,52% 34 946  0,58% 49 642  0,83% 

Avots: CSP 

Analizējot būvniecības eksportu laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam (Tabula Nr. 10), 
redzams, ka eksports kopumā ir pieaudzis par 40%. Turklāt īpatsvars kopējā eksportā ir pieaudzis par 
aptuveni 60%, 2011. gadā veidojot 0,83% no kopējā eksporta. Vislielāko eksporta īpatsvaru veido ēku 
būvniecība. Salīdzinot šos rādītājus ar apgrozījumu, redzams, ka vidēji 2,7% no kopējā apgrozījuma 
veido eksports, bet ēku būvniecībā šis rādītājs ir 3,2%, lai gan vislielāko eksportu, proti, gandrīz 5%, 
nodrošina būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi. 

Tabula Nr. 11. Importa apjomi būvniecības nozarē sektoru sadalījumā no 2009. līdz 2011. gadam 
(tūkst. Ls) 

 
2009 

% no 
kopējā 

eksporta 
2010 

% no 
kopējā 

eksporta 
2011 

% no 
kopējā 

eksporta 

 Pavisam  4 709 779     5 911 949      7 639 787    

 41-Ēku būvniecība   12 093  0,20%    12 848  0,21%  18 102  0,30% 

 42-Inţenierbūvniecība   20 046  0,33%    24 569  0,41%  43 862  0,73% 

 43-Specializētie būvdarbi   25 302  0,42%    21 338  0,36%  28 607  0,48% 

 71-Arhitektūras un 
inţeniertehniskie pakalpojumi; 
tehniskā pārbaude un analīze  

   4 460  0,07%  2 546  0,04% 5 189  0,09% 

 81-Būvniecības un ainavu arhitektu 
pakalpojumi  

  865  0,01%  1 366  0,02% 6 359  0,11% 

 Kopā   62 766  1,05%    62 667  1,04%  102 119  1,70% 

Avots: CSP 

Analizējot importa apjomus un īpatsvaru no 2009. līdz 2011. gadam (Tabula Nr. 11), redzams, 
ka valstī kopumā imports ir pieaudzis par 38%, bet būvniecībā tas ir pieaudzis nedaudz vairāk, proti, par 
38,5%. Salīdzinot šo rādītāju ar eksporta pieaugumu, redzams, ka imports būvniecības nozarē ir 
pieaudzis nedaudz lielākā apmērā nekā eksports, 2011. gadā kopumā veidojot 1,7% no kopējā importa 
valsti. Inţenierbūvniecības sektora imports ir vislielākais. 

Latvijas būvnieku konkurētspēja kā rietumu, tā austrumu tirgos tiek novērtēta salīdzinoši augstu. 
To nosaka vairāki kritēriji – mūsdienīgas tehnoloģijas, pieredzējis inţeniertehniskais personāls, 
atzīstama darbu kvalitāte, kā arī labas komunikācijas iespējas kā ar rietumu, tā ar austrumu 
partneriem.

24
 

Kā papildu stimuls eksporta pieaugumam ir saikne ar Latvijas būvuzľēmumu darbību ārzemēs. 
Visā Eiropā plašu rezonansi ieguvusi arī tā dēvētā  „Laval lieta’’, kad Zviedrijas celtnieku un elektriķu 
arodbiedrības, uzskatot, ka Latvijas būvniecības uzľēmums „Laval un partneri” no Latvijas atvestajiem 
darbiniekiem maksā pārāk mazas algas, ar blokādi liedza veikt skolas būvdarbus Zviedrijas pilsētā 
Vaksholmā. SIA „Laval un partneri” taisnību meklēja Zviedrijas darba tiesā, kas, konsultējoties ar 
Eiropas Kopienas Tiesu, atzina Zviedrijas arodbiedrību veikto akciju par diskriminējošu, piesprieţot 
arodbiedrībām Latvijas būvniecības uzľēmumam „Laval un partneri” samaksāt 2,7 milj. kronu jeb 
apm.185 tūkst. latu par tās projekta attīstības traucēšanu. Šāds notikumu pavērsiens tiek uzskatīts par 
labu precedentu, kas Latvijas būvuzľēmējiem paver iespējas brīvāk strādāt Zviedrijā, kā arī citās valstīs.

 

25
 

5.2. Nozares attīstības prognozes 
Ľemot vērā tirgus apjoma izmaiľas būvniecības nozares sektoros, uzľēmumu aptaujas ietvaros 

uzľēmumu pārstāvjiem tika lūgts novērtēt nozares attīstības tendences tuvāko trīs gadu laikā. 
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Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem būvniecības nozare nākotnē attīstīsies vai paliks 
līdzšinējā līmenī. Nozares attīstību prognozē aptuveni 50% uzľēmēju, bet to, ka nozares attīstība paliks 
līdzšinējā līmenī, norādīja 40,9%–43,8% uzľēmēju, no kuriem visvairāk šādas attīstības tendences 
prognozē mikro un mazie uzľēmēji. Lielie uzľēmēji šādu attīstību prognozē 12,5% gadījumu. 

 

Attēls Nr. 9 
Uzņēmumu prognozes par būvniecības nozares attīstību (%) sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Būvniecības nozares attīstību nākotnē visvairāk prognozē lielie uzľēmumi (50%). Vidējie 
uzľēmumi (40,9% gadījumu) uzskata, ka būvniecības nozare attīstīsies, un tikpat uzľēmumu uzskata, 
ka tā paliks tādā pašā līmenī. Mazie uzľēmumi (3,2%) un mikrouzľēmumi (1,4%) atzīst, ka būvniecības 
nozare varētu attīstīties strauji, savukārt 42% mikro uzľēmēju atzīst, ka nozare attīstīsies, un tikai 
nedaudz vairāk aptaujāto uzľēmumu (43,8% mazo uzľēmum un 43,4% mikrouzľēmumu) norāda, ka 
nozares attīstība paliks tādā pašā līmenī.  

Šie rezultāti liecina par optimismu un prognozē nozares atveseļošanos  no smagā krituma. Kā 
redzams no IKP un būvprodukcijas apjomiem (Attēls Nr. 1), tad jau 2010. gadā līdz ar IKP pieaugumu 
būvniecības nozare sāka atkopties (pēc 2010. gada vidus bija vērojams mazāks būvniecības produkcijas 
izlaides samazinājums). Turklāt 2011. gadā Latvijas IKP ir pieaudzis, kas varētu liecināt, ka būvniecības 
nozare uzrādīs labākus rādītājus, lai gan ir jāľem vairāki citi faktori vērā, kas ietekmēs turpmāko 
attīstību.  

Saskaľā ar Ivara Šļivkas arhitektu biroja pārstāvja pausto viedokli pēdējo gadu laikā ir būtiski 
kritusies kopējā arhitektūras pakalpojumu sektora darba kvalitāte, kā arī publiskā sektora iepirkumu 
normatīvais regulējums, kas vairāk tendēts uz zemāku izmaksu līmeni, nevis kvalitāti. Sīvās 
konkurences apstākļos uzľēmumi piedāvā dempinga cenas, ietaupot uz pakalpojuma kvalitāti. 
Kvalitātes kritēriju trūkums un zemākās cenas princips būtiski ietekmē arhitektūras un projektēšanas 
sektora pakalpojumus un to kvalitāti. 

Pēc nozares speciālistu prognozes būvniecībā turpināsies cenu pieaugums, kas daudzējādā 
ziľā tiek saistīts ar pakāpenisku būvmateriālu pieprasījuma un attiecīgi arī cenu kāpumu pasaulē.  
Vietējo būvmateriālu sadārdzināšanos noteiks degvielas cenu un darbaspēka izmaksu pieaugums. Lai 
arī tiek prognozēts pasūtījumu (t.sk. privāto) skaita pieaugums vietējā tirgū, turpināsies arī būvniecības 
produkcijas eksporta pieaugums, aizvien vairāk Latvijas ar būvniecības nozari saistītie uzľēmumi 
meklēs iespējas darbībai ārvalstu tirgos.  Dinamiska nozares attīstība iepriekšējās desmitgades līmenī 
nav paredzama, optimistiskās prognozes galvenokārt ir saistītas ar lejupslīdes apstāšanos un tirgus 
stabilizāciju. Eksperti prognozē, ka turpinās mazināties būvniecības kompāniju skaits; ir paredzami gan 
maksātnespējas, gan ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesi.

 26
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6. Nozares salīdzinājums ar situāciju citās 
Eiropas valstīs 

Nozares makroekonomiskās situācijas raksturojums un salīdzinājums ar citām Eiropas valstīm 
sniegts 5. nodaļā. 

6.1. Nozares uzľēmumu un nodarbināto raksturojums 
Šajā sadaļā tiks analizēts uzľēmumu skaits, nodarbināto skaits, atalgojums, galvenie 

uzľēmējdarbības rādītāji, investīcijas un nozares attīstības tendences Latvijā un citās ES valstīs.  

 Uzņēmumu skaits un to struktūra nozarē 

Analizējot uzľēmumu skaitu būvniecības nozarē, redzams, ka uzľēmumu skaits 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu ir samazinājies par 9,42%. Vislielākais samazinājums vērojams specializēto 
būvdarbu sektorā, bet būvniecības un ainavu arhitektu uzľēmumu skaits ir palielinājies par vairāk nekā 
10%. Zīmīgi, ka šis ir vienīgais sektors, kurā pieaudzis apgrozījums, norādot, ka šis sektors pamazāk 
sāk atgūties no ekonomiskās krīzes radītajām sekām. Specializēto būvdarbu sektorā uzľēmumu skaits ir 
vislielākais, proti, vairāk nekā 40% no visas nozares uzľēmumu skaita. 

Tabula Nr. 12. Uzņēmumu skaits būvniecības nozarē sektoru sadalījumā no 2005. līdz 
2010. gadam 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 %izmaiņas 

(F) BŪVNIECĪBA 4 492 5 487 6 594 7 599 7 137 6 237 -12,61% 

(41) Ēku būvniecība 1 354 1 786 2 268 2 573 2 392 2 124 -11,20% 

(42) Inţenierbūvniecība 287 341 388 513 522 508 -2,68% 

(43) Specializētie būvdarbi 2 851 3 360 3 938 4 513 4 223 3 606 -14,61% 

(71) Arhitektūras un inţeniertehniskie 
pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze 

1 158 1 320 1 251 1 424 1 476 1 428 -3,25% 

(81) Būvniecības un ainavu arhitektu 
pakalpojumi 

329 411 464 570 690 761 10,29% 

Kopā 5 979 7 218 8 309 9 593 9 303 8 427 -9,42% 

Avots: CSP 

Analizējot uzľēmumu skaitu lielākajās ES valstīs un Baltijā, redzams, ka Latvijā salīdzinājumā ar 
lielākajām ES valstīm 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu uzľēmumu skaits ir samazinājies 
nedaudz vairāk nekā lielākajās ES valstīs, bet atšķirības nav tik būtiskas.  

Tabula Nr. 13. Uzņēmumu skaits sektoru sadalījumā lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 
2008. līdz 2010. gadam

27
 

  
  ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(F) BŪVNIECĪBA 

2008 3 284 810 236 717 8 317 419 570 437 788 634 988 7 599 22 429 292 801 

2009 3 173 324 240 747 7 911 377 029 403 863 623 355 7 137 12 112 275 968 

2010 nav datu 244 496 7 589 344 495 488 878 nav datu 6 237 12 462 265 283 

(41) Ēku 
būvniecība 

2008 939 323 23 552 4 547 194 945 44 007 178 533 2 573 11 256 89 230 

2009 873 189 22 842 3 794 178 354 32 615 167 676 2 392 5 214 82 205 

2010 nav datu 21 885 2 988 nav datu 37 311 nav datu 2 124 5 472 76 984 

(42) 
Inženierbūvniecība 

2008 99 303 5 447 503 5 199 6 449 6 879 513 289 24 674 

2009 100 321 5 941 549 3 859 5 329 7 488 522 288 22 960 

2010 nav datu 6 393 684 nav datu 5 417 nav datu 508 296 21 427 
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 NACE 2.red. 71 un 81 sektora jaunākie dati no Eurostat ir pieejami par 2009. gadu, izľemot apgrozījuma un nodarbināto skaita 

datos, kur tie ir pieejami arī par 2010. gadu. 



   
 

  25 
 

  
  ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(43) Specializētie 
būvdarbi 

2008 2 246 184 207 718 3 267 219 425 387 333 449 576 4 513 10 884 178 897 

2009 2 199 814 211 964 3 568 194 817 365 918 448 191 4 223 6 610 170 803 

2010 nav datu 216 218 3 917 nav datu 446 150 nav datu 3 606 6 694 166 872 

(71) Arhitektūras 
un 

inženiertehniskie 
pakalpojumi; 

tehniskā pārbaude 
un analīze 

2008 916 136 98 418 1 559 121 003 80 407 224 267 1 424 3 020 68 768 

2009 939 675 98 142 1 571 116 680 75 596 223 752 1 476 2 668 69 622 

(81) Būvniecības 
un ainavu 
arhitektu 

pakalpojumi 

2008 313 119 52 330 573 39 181 49 736 37 129 570 819 30 289 

2009 339 026 55 938 579 38 849 48 563 39 886 690 785 31 651 

Kopā 

2008 4 514 065 387 465 10 449 579 753 567 932 896 384 9 593 26 268 391 858 

2009 4 452 025 394 827 10 061 532 559 528 021 886 993 9 303 15 565 377 241 

2010 nav datu 244 496 7 589 nav datu 488 878 nav datu 6 238 12 462 265 283 

% izmaiņas 

2009 
pret 
2008 

-1,4% 1,9% -3,7% -8,1% -7,0% -1,0% -3,0% -40,7% -3,7% 

2010 
pret 
2009 

 ---  -38,1% -24,6%  ---  -7,4%  ---  -32,9% -19,9% -29,7% 

2010 
pret 
2008 

 ---  -36,9% -27,4%  ---  -13,9%  ---  -35,0% -52,6% -32,3% 

Avots: Eurostat 

Starp Baltijas valstīm Latvijā ir vismazākais uzľēmumu skaits būvniecības nozarē, 2010. gadā 
tas bija divas reizes mazāks nekā Lietuvā, lai gan 2008. gadā uzľēmumu skaits Latvijā bija aptuveni trīs 
reizes mazāks nekā Lietuvā. Igaunijā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu uzľēmumu skaits 
samazinājās par 27,4%, proti, mazākā mērā nekā pārējās Baltijas valstīs. Savukārt Latvijā uzľēmumu 
skaits šajā periodā samazinājās par 35%.  

Tabula Nr. 14. Uzņēmumu skaits pēc to lieluma kategorijas būvniecības nozarē sektoru 
sadalījumā 2010. gadā 

  Mikro Mazie Vidējie Lielie Kopā 

(41) Ēku būvniecība 1 789 448 110 7 2 354 

(42) Inţenierbūvniecība 369 135 48 10 562 

(43) Specializētie būvdarbi 3 432 483 60 2 3 977 

(71) Arhitektūras un inţeniertehniskie pakalpojumi; tehniskā 
pārbaude un analīze 

1 344 145 18 - 1 507 

(81) Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 707 79 16 5 807 

Kopā 7 641 1 290 252 24 9 207 

Avots: CSP 

Analizējot uzľēmumu skaitu pēc to lieluma, redzams, ka visvairāk visos būvniecības sektoros ir 
mikrouzľēmumu. Ēku būvniecībā liels īpatsvars ir vidējiem uzľēmumiem, bet inţenierbūvniecībā 
visvairāk ir lielo uzľēmumu. Tas varētu būt skaidrojams ar šīs nozares darba specifiku, kas ietver lielus 
industriālus projektus, kuru īstenošanai nepieciešams liels darbinieku skaits.  
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Attēls Nr. 10 
Uzņēmumu sadalījums pēc to lieluma būvniecības nozarē kopumā (%) 

Avots: CSP 

Aplūkojot uzľēmumu skaitu pēc to lieluma būvniecības nozarē, redzams, ka kopumā 97% visu 
uzľēmumu ir mikro un mazie uzľēmumi. 

 

Attēls Nr. 11 
Uzņēmumu sadalījums pēc to lieluma inženierbūvniecības sektorā (%) 

Avots: CSP 

Inţenierbūvniecībā ir lielāks lielo un vidējo uzľēmumu īpatsvars, kā arī vairāk mazo uzľēmumu. 
Kopumā šajā sektorā ir vismazāk mikrouzľēmumu salīdzinājumā ar pārējiem sektoriem, proti,  tikai 
divas trešdaļas. 

 

Attēls Nr. 12 
Uzņēmumu sadalījums pēc to lieluma specializēto būvdarbu sektorā (%) 

Avots: CSP 
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Specializēto būvdarbu, būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumu un arhitektūras un 
inţeniertehnisko pakalpojumu sektoros ir ļoti mazs lielo un vidējo uzľēmumu īpatsvars, arī 
mikrouzľēmumi ir vairāk nekā būvniecības nozarē kopumā. Tas varētu būt skaidrojams ar šo sektoru 
uzľēmumu specifiku, kur nav nepieciešams liels skaits strādājošo. Turklāt ir vairākas nišas, kas ļauj 
veidoties daudziem mikrouzľēmumiem. 

Kopumā redzams, ka starp sektoriem ir vērojamas būtiskas uzľēmumu struktūras atšķirības. 
Tas lielākoties ir skaidrojams ar daţādu sektoru uzľēmumu darbības specifiku. 

 

Attēls Nr. 13 
Būvniecības nozares iedalījums pēc nodarbināto skaita Eiropā, 2009. gadā (%) 

Avots: CSP un http://www.eubuilders.org/keyfigure.asp?ID=keyfi 

Statistikas dati kopumā liecina to, ka būvniecības nozares iedalījums pēc nodarbināto skaita 
Latvijā un Eiropā ir līdzīgs. 

Izvērtējot uzľēmumu skaitu un apgrozījumu apakšnozarēs sadalījumā pēc darbinieku skaita 
2009. gadā, redzams, ka mikro un mazo uzľēmumu īpatsvars būvniecības nozarē ir apmēram 97%. 
Vidējie uzľēmumi veido apmēram 2,6% no visu uzľēmumu skaita, bet lielie uzľēmumi ir mazāk par 
vienu procentu. 

Izvērtējot to, cik lielu daļu no kopējā būvniecības apgrozījuma veido uzľēmumi iedalījumā pēc 
darbinieku skaita Latvijā un Eiropā, redzams, ka tendences Latvijā un Eiropā ir nedaudz atšķirīgas. 
Mikrouzľēmumi Latvijā veido 26% (Attēls Nr. 14) no kopējā apgrozījuma, kamēr Eiropā tie veido 35% 
(Attēls Nr. 15).  

 
Attēls Nr. 14 

Būvniecības apgrozījums pēc nodarbināto skaita Latvijā (%), 2009. gads 
Avots: CSP un http://www.eubuilders.org/keyfigure.asp?ID=keyfi 

Savukārt mazie uzľēmumi Latvijā būvniecībā veido 23% apgrozījuma, taču Eiropā tie veido 
nedaudz lielāku apgrozījuma daļu – 26%. Latvijā vidējie būvniecības uzľēmumi veido 37%  nozares 
apgrozījuma (Attēls Nr. 14), taču Eiropā tikai 19% (Attēls Nr. 15). Lielie uzľēmumi Latvijā veido 14%  
nozares apgrozījuma, savukārt Eiropā – 20%. 

91.90% 
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Mikro Mazie Vidējie Lielie 
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23.00% 
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Attēls Nr. 15 

Būvniecības apgrozījums pēc nodarbināto skaita Eiropā (%), 2009. gads 
Avots: CSP un http://www.eubuilders.org/keyfigure.asp?ID=keyfi 

Izvērtējot būvniecības uzľēmumu procentuālo iedalījumu pēc nodarbināto skaita Latvijā un 
Eiropā, redzams, ka lielāko daļu būvniecībā Latvijā un Eiropā veido mikrouzľēmumi, attiecīgi 83% un 
92% (Attēls Nr. 10 un Attēls Nr. 13), kamēr lielie uzľēmumi nesasniedz pat procentu (0,26% Latvijā un 
0,1% Eiropā).  

Tabula Nr. 15. Uzņēmējdarbības rādītāji pēc nodarbināto skaita būvniecības nozares sektoru 
sadalījumā 2009. gadā

28
 

 

Darbinieku 
skaits 

Uzņēmumu 
skaits 

Apgrozījums 
(tūkst. Ls) 

Apgrozījums uz 
uzņēmumu (tūkst. Ls) 

Ēku būvniecība 

0 – 9 2 004 300 409   149,90  

10 – 19 165 nav datu  –  

20 – 49 136 nav datu  –  

50 – 249 84 469 813 5 593,01  

250 + 3 nav datu  –  

Inţenierbūvniecība 

0 – 9 335 82 126   245,15  

10 – 19 78 18 401 235,91  

20 – 49 45 123 843 2 752,07  

50 – 249 53 210 968  3 980,53  

250 + 11 258 052 23 459,27  

Specializētie būvdarbi 

0 – 9 3 652 223 238 61,13  

10 – 19 312 nav datu  –  

20 – 49 181 nav datu  –  

50 – 249 77 177 272 2 302,23  

250 + 1 nav datu  –  

Arhitektūras un 
inţeniertehniskie pakalpojumi; 
tehniskā pārbaude un analīze 

0 – 9 1 289 71 720  55,64  

10 – 19 114 29 949 262,71  

20 – 49 56 42 431   757,70  

50 – 249 18 46 937   2 607,61  

250 + nav datu nav datu  –  

Būvniecības un ainavu 
arhitektu pakalpojumi 

0 – 9 591 23 256   39,35  

10 – 19 49 5 879   119,98  

20 – 49 31 9 829 317,06  

50 – 249 14 11 243   803,07  

250 + 5 52 224 10 444,80  

Avots: CSP 

Iepriekšējā tabulā var novērot lielu mikro un mazo uzľēmumu īpatsvaru. Tomēr šādi uzľēmumi 
dod mazāku apgrozījumu salīdzinājumā ar vidējiem un lielajiem uzľēmumiem. Vidējais viena 
mikrouzľēmuma apgrozījums ēku būvniecībā ir apmēram Ls 150 000, inţenierbūvniecībā – Ls 245 000, 
specializētajos būvdarbos – Ls 61 000, arhitektūras un inţeniertehniskajos pakalpojumos – Ls 55 600 un 
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 CSP nepiedāvā jaunākus datus šādā sadalījumā. 
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būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumos – Ls 39 300, savukārt vidējā lieluma uzľēmumiem 
vidējais uzľēmuma apgrozījums ēku būvniecībā bija apmēram Ls 5,6 milj., inţenierbūvniecībā – Ls 3,98 
milj., specializētajos būvdarbos – Ls 2,3 milj., arhitektūras un inţeniertehniskajos pakalpojumos – Ls 2,6 
milj., bet būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumos – Ls 0,8 milj. 

Nozarē strādājošo skaits  

Nodarbināto skaits nozarē raksturo nozares attīstību – darbinieku skaita pieaugums ļauj spriest 
par nozares paplašināšanos vai sašaurināšanos, ja darbinieku skaits ir samazinājies. Taču darbinieku 
skaita samazināšanās var būt saistīta ne tikai ar nozares sašaurināšanos, bet arī ar tehnoloģiju un 
produktivitātes uzlabošanos.  

Analizējot nodarbināto skaita izmaiľas, redzams, ka līdzīgi kā uzľēmumu skaits arī nodarbināto 
skaits 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir samazinājies gandrīz par 10%. Specializēto būvdarbu 
sektorā nodarbināto skaita samazinājums tāpat kā uzľēmumu skaita samazinājums ir vislielākais. 
Zīmīgi, ka būvniecības un ainavu arhitektu uzľēmumos nodarbināto skaits ir samazinājies, bet 
uzľēmumu skaits ir pieaudzis. Tas varētu liecināt par iespējamu mikrouzľēmumu skaita un to īpatsvara 
pieaugumu šajā sektorā.  

Tabula Nr. 16. Nodarbināto skaits būvniecības nozares sektoru sadalījumā no 2005. līdz 
2010. gadam 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 %izmaiņas 

(F) BŪVNIECĪBA 63 425 74 296 88 419 89 172 58 831 52 164 -11,33% 

(41) Ēku būvniecība 23 531 28 676 34 944 33 860 19 798 18 232 -7,91% 

(42) Inţenierbūvniecība 12 103 13 558 15 140 16 715 13 583 12 212 -10,09% 

(43) Specializētie būvdarbi 27 791 32 062 38 335 38 596 25 450 21 720 -14,66% 

(71) Arhitektūras un 
inţeniertehniskie pakalpojumi; 
tehniskā pārbaude un analīze 

7 028 8 710 10 185 10 388 8 824 8 247 -6,54% 

(81) Būvniecības un ainavu 
arhitektu pakalpojumi 

7 343 7 727 8 037 8 217 7 349 7 163 -2,53% 

Kopā 77 796 90 733 106 641 107 776 75 004 67 574 -9,91% 

Avots: CSP 

Neskaitot ēku būvniecības sektoru, visās apakšnozarēs darbinieku skaits pakāpeniski pieauga 
no 2005. līdz 2008. gadam. Visstraujākais pieaugums bija vērojams ēku būvniecības sektorā, kurā 
2005. gadā tika nodarbināts 23 531 strādājošais, bet 2008. gadā – 33 860 strādājošo. Savukārt 
2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, darbinieku skaits saruka visos sektoros ar visstraujāko kritumu 
aptuveni 42% apmērā ēku būvniecībā. Ēku būvniecībā darbinieku skaits samazinājās par 3% jau 
2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu. 

Rezultāti rāda, ka ekonomiskās situācijas ietekmē daudzviet darbinieku skaits ir samazinājies un 
uzľēmumu attīstības tempi ir palēninājušies. Nav arī tik daudz lielu un konkurētspējīgu uzľēmumu. Tas 
varētu traucēt eksporta tirgus apgūšanu. 

Tabula Nr. 17. Nodarbināto skaits būvniecības sektoru sadalījumā lielākajās ES valstīs un Baltijas 
valstīs no 2008. līdz 2010. gadam

 29
 

  
  Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(F) BŪVNIECĪBA 

2008 1 370 549 55 917 1 796 717 1 306 731 1 177 242 88 517 124 886 1 311 295 

2009 1 378 035 42 419 1 433 657 1 525 506 1 172 433 57 922 89 127 1 299 226 

2010 1 618 807 39 728 1 551 350 nav datu 1 881 047 52 164 83 122 1 394 663 

(41) Ēku būvniecība 

2008 247 192 24 467 841 154 162 253 492 716 33 639 61 300 342 740 

2009 234 321 16 699 658 093 145 339 426 321 19 489 41 075 389 087 

2010 245 207 14 501 nav datu nav datu 616 553 18 232 38 004 405 981 

(42) 
Inženierbūvniecība 

2008 161 846 10 462 180 061 171 700 87 098 16 682 20 051 240 048 

2009 173 773 9 320 159 379 182 864 95 140 13 553 16 437 202 350 
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 Eurostat uzľēmumu skaita un nodarbināto skaita uzskaitīšanas metodika atšķīrās, tāpēc rezultāti var atšķirties. 
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  Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

2010 186 102 8 717 nav datu nav datu 102 518 12 212 15 947 222 502 

(43) Specializētie 
būvdarbi 

2008 961 511 20 988 775 502 972 778 597 428 38 196 43 535 728 508 

2009 969 941 16 400 616 185 1 197 302 650 972 24 881 31 615 707 790 

2010 1 187 498 16 510 nav datu nav datu 1 161 975 21 720 29 171 766 180 

(71) Arhitektūras un 
inženiertehniskie 

pakalpojumi; tehniskā 
pārbaude un analīze 

2008 376 539 6 810 227 432 303 919 82 275 10 304 13 813 412 262 

2009 394 138 6 300 215 488 317 839 75 535 8 622 13 058 418 836 

2010 518 862 6290 305 183 nav datu 321 759 8 247 13 814 451 845 

(81) Būvniecības un 
ainavu arhitektu 

pakalpojumi 

2008 932 605 8 691 511 625 309 759 411 265 8 147 18 921 538 019 

2009 960 417 7 997 531 425 425 090 414 421 7 179 17 708 547 761 

2010 1 052 660 8395 566 507 nav datu 470 045 7 163 16 201 648 647 

Kopā 

2008 2 679 693 71 418 2 535 774 1 920 409 1 670 782 106 968 157 620 2 261 577 

2009 2 732 590 56 716 2 180 570 2 268 434 1 662 389 73 724 119 893 2 265 824 

2010 3 190 329 54 413 871 690 nav datu 2 672 850 67 574 113 137 2 495 155 

% izmaiņas 

2009 
pret 
2008 

2,0% -20,6% -14,0% 18,1% -0,5% -31,1% -23,9% 0,2% 

2010 
pret 
2009 

16,8% -4,1% -60,0%  ---  60,8% -8,3% -5,6% 10,1% 

2010 
pret 
2008 

19,1% -23,8% -65,6%  ---  60,0% -36,8% -28,2% 10,3% 

Avots: Eurostat 

Analizējot nodarbināto skaita dinamiku lielākajās ES valstīs un Baltijā, redzams, ka kopumā 
Latvijā salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm nodarbināto skaits ir samazinājies visvairāk, proti, par 
36,8%. Jāpiebilst, ka 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu par spīti zemākiem makroekonomiskajiem 
rādītājiem lielākajās ES valstīs, nodarbināto skaits tādās valstīs kā Vācija, Itālija un Lielbritānija ir 
pieaudzis (Tabula Nr. 17). Nodarbināto skaits Latvijā ir lielāks nekā Igaunijā, bet Lietuvā tas ir par 
60% lielāks nekā Latvijā.  

Tabula Nr. 18. Bruto darba alga būvniecības nozarē sektoru sadalījumā no 2009. līdz 2011. gadam 

  2009 2010 2011 % izmaiņas 

(F) Būvniecība 441 418 437 4,55% 

(41) Ēku būvniecība 432 409 413 0,98% 

(42) inţenierbūvniecība 573 523 573 9,56% 

(43) Specializētie būvdarbi 355 342 353 3,22% 

(71) Arhitektūras un inţeniertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude 
un analīze 

581 544 590 
8,46% 

(81) Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 383 420 416 -0,95% 

Kopā 464,8 447,6 469 4,78% 

Avots: CSP 

Izvērtējot bruto darba algu no 2009. līdz 2011. gadam (Tabula Nr. 18), redzams, ka 2011. gadā 
salīdzinājumā ar 2010. gadu bruto darba alga pieauga vidēji par 4,78%. Vienīgi būvniecības un ainavu 
arhitektu pakalpojumu sektorā darba alga ir samazinājusies par mazāk nekā 1% attiecīgajā laika 
periodā.  

Vislielāko algu saľem arhitektūras un inţeniertehnisko pakalpojumu un inţenierbūvniecības 
sektorā. Inţenierbūvniecības sektorā 2011. gadā darbinieki saľēma tādu pašu atalgojumu, kāds tas bija 
2009. gadā. Turpretim vismazākais atalgojums ir specializēto būvdarbu sektorā. Zīmīgi, ka specializēto 
būvdarbu sektorā ir visvairāk mikro un mazo uzľēmumu, bet inţenierbūvniecībā ir liels vidējo un lielo 
uzľēmumu īpatsvars. 
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Tabula Nr. 19. Algas būvniecības nozares sektoru sadalījumā lielākajās ES valstīs un Baltijas 
valstīs no 2008. līdz 2009. gadam (milj. EUR)

30
 

  
  ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(F) BŪVNIECĪBA 
2008 364 363 47 856 749,4 58 564 nav datu 37 191 737,9 1 274,5 50 422 

2009 341 075 48 565 495,3 49 273 66 853 38 694 399,8 646,9 40 782 

(41) Ēku būvniecība 
2008 112 241 9 651 311,7 27 904 nav datu 15 659 282,1 618,2 14 503 

2009 98 829 9 256 182,2 23 134 7 644 14 733 126,4 270,6 11 497 

(42) 
Inženierbūvniecība 

2008 54 192 6 554 169,0 6 586 nav datu 3 730 207,1 266,7 11 535 

2009 52 423 7 133 139,0 6 118 8 759 3 927 142,6 165,7 9 135 

(43) Specializētie 
būvdarbi 

2008 197 931 31 652 268,8 24 074 nav datu 17 802 248,7 389,6 24 384 

2009 189 824 32 175 174,0 20 022 50 450 20 035 130,7 210,6 20 150 

(71) Arhitektūras un 
inženiertehniskie 

pakalpojumi; tehniskā 
pārbaude un analīze 

2008 90 346 15 897 105,4 8 262 nav datu 3 423 116,2 157,6 18 707 

2009 88 268 17 071 83,6 8 181 18 610 3 321 78,0 117,2 17 051 

(81) Būvniecības un 
ainavu arhitektu 

pakalpojumi 

2008 57 479 11 221 54,6 7 877 nav datu 6 916 68,1 133,6 9 181 

2009 57 534 11 500 45,5 8 055 9 295 7 179 47,1 106,3 8 056 

Kopā 
2008 512 188 74 975 909,5 74 703 nav datu 47 530 922,2 1 565,7 78 310 

2009 486 877 77 136 624,3 65 509 94 758 49 195 524,8 870,4 65 889 

% izmaiņas 
2009 
pret 
2008 

-4,9% 2,9% -31,4% -12,3%  ---  3,5% -43,1% -44,4% -15,9% 

Avots: Eurostat 

Analizējot algas lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka apskatāmajā laika 
periodā algas Latvijā ir samazinājušās visvairāk. Starp visām apskatāmajām valstīm Latvijā algas ir 
vismazākās.  

Baltijas valstu salīdzinājumā Latvijā algu samazinājums 2009. gadā ir otrais zemākais, vienīgi 
Lietuvā algas samazinājušās par 1,3% vairāk. Salīdzinot šos rādītājus ar nodarbināto skaitu, redzams, 
ka Igaunijā algas ir visaugstākās, bet Lietuvā un Latvijā algu līmenis ir vienāds.  

Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji 

Galvenie uzľēmējdarbības rādītāji ietver jau iepriekš 5.1. un 6.1. sadaļā apkopoto informāciju. 
Šie rādītāji sadalījumā pa darbības veidiem ļauj analizēt, kādi ir katra darbības veida rādītāji 
salīdzinājumā ar nozari kopumā. 

Lielākā daļa uzľēmumu (apmēram 42% jeb 3 546 uzľēmumi) nozarē 2011. gadā darbojās 
specializētajos būvdarbos. Apmēram 25% jeb 2 124 uzľēmumi nodarbojās ar ēku būvniecību. Vismazāk 
uzľēmumu darbojās inţenierbūvniecībā – 508 uzľēmumi jeb 5,9% no nozares uzľēmumu kopskaita, lai 
gan pēc iepriekš analizētajiem statistikas datiem, šim sektoram ir otrs lielākais apgrozījums būvniecības 
nozarē.  

Tabula Nr. 20. galvenie uzņēmējdarbības rādītāji būvniecības nozarē sadalījumā pa darbības 
veidiem 2010. gadā 

NACE. 
red.2. 

Nosaukums 
Uzņēmu

mu 
skaits 

Apgrozīju
ms (tūkst. 

Ls) 

Produkci
jas 

vērtība 
(tūkst. 

Ls) 

Pievienotā 
vērtība 

(tūkst. Ls) 

Personāla 
izmaksas 
(tūkst. Ls) 

Bruto 
kapitāliegul

dījumi 
materiālās 

lietās 
(tūkst. Ls) 

Nodarbin
āto 

personu 
skaits 

1 BŪVNIECĪBA 
8 367 2 115 139 2 142 245 474 717 299 496 97 499 67 140 

41 Ēku būvniecība: 
2 124 731 637 742 577 104 007 72 733 47 647 18 232 

(41.10)  Būvniecības projektu izstrādāšana 540 99 998 104 171 -907 10 478 32 811 2 103 

(41.20)  
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 
būvniecība 

1 584 631 638 638 405 104 914 62 255 14 837 16 130 

42 Inženierbūvniecība: 
508 566 709 575 847 120 942 81 841 17 908 12 212 
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Eurostat algas (wages and salaries) izsaka kā izmaksājamo apjomu visiem nodarbinātajiem gada laikā (milj. EUR).
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NACE. 
red.2. 

Nosaukums 
Uzņēmu

mu 
skaits 

Apgrozīju
ms (tūkst. 

Ls) 

Produkci
jas 

vērtība 
(tūkst. 

Ls) 

Pievienotā 
vērtība 

(tūkst. Ls) 

Personāla 
izmaksas 
(tūkst. Ls) 

Bruto 
kapitāliegul

dījumi 
materiālās 

lietās 
(tūkst. Ls) 

Nodarbin
āto 

personu 
skaits 

(42.11)  Ceļu un maģistrāļu būvniecība 227 247 296 252 164 46 140 36 693 9 753 5 753 

(42.12)  Dzelzceļu un metro būvniecība 
11 22 202 22 693 9 318 5 955 842 740 

(42.13)  Tiltu un tuneļu būvniecība 
12 106 857 108 275 21 883 11 705 2 167 1 295 

(42.21)  Ūdensapgādes sistēmu būvniecība 116 66 792 68 563 15 650 9 482 1 502 1 702 

(42.22)  
Elektroapgādes un telekomunikāciju 
sistēmu būvniecība 

66 58 299 58 258 15 283 12 726 835 1 802 

(42.91)  Hidrotehnisko objektu būvniecība 35 53 530 54 132 10 646 4 741 2 519 750 

(42.99)  Citur neklasificēta inženierbūvniecība  40 11 733 11 762 2 022 539 290 169 

43 Specializētie būvdarbi: 
3 546 545 067 552 035 121 928 68 145 15 731 21 286 

(43.11)  Ēku nojaukšana  28 3 247 3 409 468 128 204 87 

(43.12)  Būvlaukuma sagatavošana  92 19 305 19 102 7 852 3 223 2 092 812 

(43.13)  Pētniecisko urbumu veikšana 17 526 526 99 62 22 40 

(43.21)  Elektroinstalācijas ierīkošana  556 147 543 149 547 43 725 25 542 2 501 5 328 

(43.22)  
Cauruļvadu, apkures un gaisa 
kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana  

592 124 612 127 051 26 194 14 954 2 805 4 919 

(43.29)  Citu inženiersistēmu montāža  164 23 420 23 610 5 962 3 757 553 865 

(43.32)  Galdnieku darbi  273 10 099 10 010 1 411 979 289 664 

(43.33)  Grīdas un sienu apdare  882 136 697 139 219 21 427 12 176 4 596 5 286 

(43.34)  Krāsotāju un stiklinieku darbi  43 5 351 5 364 245 168 17 114 

(43.39) Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas  305 15 199 15 301 1 074 461 139 490 

(43.91)  Jumta seguma uzklāšana  121 15 442 15 078 2 432 895 196 565 

(43.99)  Citur neklasificētie specializētie būvdarbi 473 43 625 43 818 11 038 5 799 2 317 2 115 

71 

Arhitektūras un inženiertehniskie 
pakalpojumi tehniskā pārbaude un 
analīze: 

1 428 165 926 165 631 76 454 45 083 5 353 8 247 

(71.11)  Arhitektūras pakalpojumi  601 42 987 40 994 14 608 7 789 793 2 395 

(71.12)  
Inženierdarbības un ar tām saistītās 
tehniskās konsultācijas  

617 77 244 77 379 31 262 18 955 1 986 3 813 

(71.20)  Tehniskā pārbaude un analīze 210 45 695 47 258 30 584 18 339 2 575 2 040 

81 
Būvniecības un ainavu arhitektu 
pakalpojumi: 

761 105 801 106 156 51 386 31 694 10 859 7 163 

(81.10)  
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas 
darbības 

88 5 861 6 330 2 696 1 452 4 316 462 

(81.21)  Vispārēja ēku tīrīšana  219 23 656 23 179 9 332 7 110 835 2 930 

(81.22)  
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas 
un uzkopšanas darbības  

67 5 508 5 137 2 499 1 334 112 548 

(81.29)  Cita veida tīrīšanas darbības  222 62 860 63 541 34 467 20 483 5 311 2 628 

(81.30)  
Ainavu veidošanas un uzturēšanas 
darbības. 

165 7 915 7 970 2 392 1 315 284 596 

Avots: CSP 

Analizējot apgrozījumu, redzams, ka dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecības darbības veida 
uzľēmumi rada visaugstāko apgrozījumu, veidojot gandrīz trešo daļu no kopējā apgrozījuma 
būvniecības nozarē. Ceļu un maģistrāļu būvniecības, kā arī elektroinstalāciju ierīkošanas darbības veida 
uzľēmumos ir augsts apgrozījums. 

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecības pievienotā vērtība veido tikai vairāk nekā piekto 
daļu no kopējās pievienotās vērtības. Tas varētu liecināt, ka pievienotā vērtība uz vienu uzľēmumu ir 
mazāka nekā citos uzľēmumos.  

Analizējot investīciju apmērus sadalījumā pa darbības veidiem, redzams, ka augsts investīciju 
apmērs ir būvniecības projektu izstrādāšanas darbības veidam, veidojot trešo daļu no visām 
investīcijām. Tomēr jāpiebilst, ka 2010. gadā šis darbības veids ir radījis negatīvu pievienoto vērtību. Tas 
liecina, ka šī darbības veida uzľēmumi vidēji ir strādājuši ar zaudējumiem.  
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Uzņēmējdarbību raksturojošie rādītāji 

Analizējot uzľēmējdarbību raksturojošos rādītājus, var labāk saprast katra darbības veida 
specifiku un tā nozīmi būvniecības nozarē. 

Aplūkojot apgrozījumu uz vienu uzľēmumu iezīmējas tiltu un tuneļu būvniecības darbības veida 
uzľēmumu augstais apgrozījums, kas vairākkārtīgi pārsniedza nozares vidējo rādītāju. Kopumā visos 
inţenierbūvniecības darbības veidos apgrozījums uz vienu uzľēmumu ir augstāks nekā nozares vidējais 
rādītājs. Zīmīgi, ka apgrozījums uz vienu nodarbināto ir visaugstākais tiltu un tuneļu būvniecības 
darbības veidam, taču hidrotehnisko objektu un citur neklasificētas inţenierbūvniecības darbības veidu 
apgrozījums uz vienu nodarbināto ir augsts, tuvojoties tiltu un tuneļu būvniecības darbības veida 
rādītājam. Taču, salīdzinot apgrozījumu uz vienu uzľēmumu, redzams, ka hidrotehnisko objektu  un citur 
neklasificētas inţenierbūvniecības darbības veidu uzľēmumu apgrozījums ir daudz mazāks nekā tiltu un 
tuneļu būvniecības darbības veidā, norādot, ka šajos darbības veidos uzľēmumi varētu būt mazāki.  

Aplūkojot darbinieku skaitu uz vienu uzľēmumu, redzams, ka iepriekš izteiktais minējums par 
nodarbināto skaitu uzľēmumā ir patiess, proti, tiltu un tuneļu būvniecības darbības veida uzľēmumos ir 
liels darbinieku skaits. Turpretim hidrotehnisko objektu un citur neklasificētas inţenierbūvniecības 
darbības veidu uzľēmumos nodarbināto skaits ir daudz mazāks. 

Analizējot pievienotās vērtības īpatsvaru uz vienu nodarbināto, redzams, ka inţenierbūvniecības 
sektora nodarbinātie veido augstāku pievienoto vērtību nekā vidēji nozarē. Augstu pievienoto vērtību uz 
vienu darbinieku veido cita veida tīrīšanas darbības un tehniskās pārbaudes un analīzes darbības veidu 
uzľēmumi, tādējādi liecinot, ka ne tikai inţenierbūvniecības sektora uzľēmumu, bet arī pakalpojumu 
sniedzēju uzľēmumu nodarbinātie spēj radīt augstu pievienoto vērtību. 

Tabula Nr. 21. Uzņēmējdarbības raksturojošie rādītāji būvniecības nozarē sadalījumā pa darbības 
veidiem 2010. gadā 
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BŪVNIECĪBA 

252,81 31,50 56,74 7,07 11,65 20,54% 8,02 4,46 

41 Ēku būvniecība: 
344,42 40,13 48,96 5,70 22,43 45,81% 8,58 3,99 

(41.10)  Būvniecības projektu izstrādāšana 185,18 47,56 -1,68 -0,43 60,76  –  3,89 4,98 

(41.20)  
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 
būvniecība 

398,70 39,16 66,22 6,50 9,37 14,14% 10,18 3,86 

42 Inženierbūvniecība: 
1 116,65 46,41 238,30 9,90 35,29 14,81% 24,06 6,70 

(42.11)  Ceļu un maģistrāļu būvniecība 1 087,16 42,98 202,84 8,02 42,88 21,14% 25,29 6,38 

(42.12)  Dzelzceļu un metro būvniecība 
2 018,39 30,00 847,12 12,59 76,55 9,04% 67,27 8,05 

(42.13)  Tiltu un tuneļu būvniecība 
8 904,71 82,51 1 823,58 16,90 180,61 9,90% 107,92 9,04 

(42.21)  Ūdensapgādes sistēmu būvniecība 575,79 39,23 134,91 9,19 12,95 9,60% 14,68 5,57 

(42.22)  

Elektroapgādes un 
telekomunikāciju sistēmu 
būvniecība 

883,46 32,35 231,60 8,48 12,66 5,46% 27,31 7,06 

(42.91)  Hidrotehnisko objektu būvniecība 1 529,43 71,37 304,17 14,19 71,97 23,66% 21,43 6,32 

(42.99)  
Citur neklasificēta 
inženierbūvniecība  

292,96 69,51 50,49 11,98 7,23 14,33% 4,21 3,19 

43 Specializētie būvdarbi: 
153,73 25,61 34,39 5,73 4,44 12,90% 6,00 3,20 

(43.11)  Ēku nojaukšana  115,97 37,32 16,73 5,38 7,29 43,58% 3,11 1,48 

(43.12)  Būvlaukuma sagatavošana  209,81 23,76 85,33 9,66 22,74 26,65% 8,83 3,97 

(43.13)  Pētniecisko urbumu veikšana 30,92 13,14 5,84 2,48 1,29 22,10% 2,35 1,56 

(43.21)  Elektroinstalācijas ierīkošana  265,46 27,69 78,67 8,21 4,50 5,72% 9,59 4,79 

(43.22)  

Cauruļvadu, apkures un gaisa 
kondicionēšanas iekārtu 
uzstādīšana  

210,34 25,33 44,21 5,33 4,74 10,71% 8,30 3,04 

                                                      
 
 
31

 Vidējā alga ir aprēķināta kā personāla izmaksas pret nodarbināto skaitu un norāda, cik tūkst. Ls viens darbinieks gadā saľem. 
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(43.29)  Citu inženiersistēmu montāža  142,80 27,07 36,36 6,89 3,37 9,28% 5,27 4,34 

(43.32)  Galdnieku darbi  36,99 15,20 5,17 2,12 1,06 20,49% 2,43 1,47 

(43.33)  Grīdas un sienu apdare  154,97 25,86 24,29 4,05 5,21 21,45% 5,99 2,30 

(43.34)  Krāsotāju un stiklinieku darbi  124,45 47,08 5,69 2,15 0,39 6,78% 2,64 1,48 

(43.39) 
Citas būvdarbu pabeigšanas 
operācijas  

49,92 31,02 3,53 2,19 0,46 12,92% 1,61 0,94 

(43.91)  Jumta seguma uzklāšana  127,62 27,32 20,10 4,30 1,62 8,06% 4,67 1,58 

(43.99)  
Citur neklasificētie specializētie 
būvdarbi 

92,27 20,62 23,35 5,22 4,90 21,00% 4,47 2,74 

71 

Arhitektūras un 
inženiertehniskie pakalpojumi 
tehniskā pārbaude un analīze: 

116,16 20,12 53,52 9,27 3,75 7,00% 5,77 5,47 

(71.11)  Arhitektūras pakalpojumi  71,53 17,95 24,31 6,10 1,32 5,43% 3,98 3,25 

(71.12)  
Inženierdarbības un ar tām 
saistītās tehniskās konsultācijas  

125,10 20,26 50,63 8,20 3,22 6,35% 6,18 4,97 

(71.20)  Tehniskā pārbaude un analīze 217,60 22,40 145,64 15,00 12,26 8,42% 9,71 8,99 

81 
Būvniecības un ainavu arhitektu 
pakalpojumi: 

139,07 14,77 67,54 7,17 14,27 21,13% 9,41 4,42 

(81.10)  
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas 
darbības 

66,60 12,70 30,64 5,84 49,05 160,08% 5,25 3,14 

(81.21)  Vispārēja ēku tīrīšana  108,02 8,07 42,61 3,19 3,81 8,95% 13,38 2,43 

(81.22)  
Citas ēku un ražošanas objektu 
tīrīšanas un uzkopšanas darbības  

82,22 10,05 37,30 4,56 1,67 4,47% 8,18 2,43 

(81.29)  Cita veida tīrīšanas darbības  283,41 23,92 155,40 13,12 23,95 15,41% 11,85 7,80 

(81.30)  

Ainavu veidošanas un uzturēšanas 

darbības. 
47,97 13,28 14,49 4,01 1,72 11,89% 3,61 2,21 

Avots: CSP 

Būtiski ir izvērtēt investīciju apmēru uz vienu uzľēmumu. Rezultāti norāda, ka visaugstākās 
investīcijas ir tiltu un tuneļu būvniecības uzľēmumiem. Augstas investīcijas ir arī jau minētajos 
būvniecības projektu izstrādāšanas un ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbību, kā arī dzelzceļu un 
metro būvniecības un hidrotehnisko objektu būvniecības darbības veidos. Šie rezultāti ir skaidrojami ar 
jaunu tehnoloģisko risinājumu, kā arī pētījumu nepieciešamību. 

Svarīgs rādītājs ir investīciju īpatsvars, kas norāda, cik liels apmērs no iegūtās pievienotās 
vērtības tiek investēts atpakaļ uzľēmumā. Rezultāti norāda, ka inţenierbūvniecības sektorā investīciju 
īpatsvars ir mazāks nekā nozarē kopumā. Augsts investīciju īpatsvars ir ēku būvniecības sektorā, kas 
krietni pārsniedz pievienoto vērtību. Tāpat arī ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības uzľēmumu 
veiktās investīcijas pārsniedz to pievienoto vērtību. Tas norāda, ka uzľēmumi strādā ar zaudējumiem, 
taču augstais investīciju apmērs liecina par iespējamu šo darbības veidu turpmāko attīstību.  

Aplūkojot vidējo algu, redzams, ka kopumā vidējā alga ir lielāka tiem darbiniekiem, kuri rada 
augstāku pievienoto vērtību uzľēmumam. Lai gan ir daţi darbības veidi, kur šāda tendence nav 
raksturīga, piemēram, arhitektūras pakalpojumu, ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības un citu 
būvdarbu pabeigšanas darbības veidos. Tas liecina par atšķirīgo atalgojumu daţādu darbības veidu 
uzľēmumos. 

6.2. Tirgus apjoms un tā prognozes 
Ľemot vērā tirgus apjoma un uzľēmumu apgrozījuma izmaiľas būvniecības nozares sektoros, 

uzľēmumu aptaujas ietvaros uzľēmumu pārstāvjiem tika lūgts novērtēt nozares uzľēmumu 
apgrozījuma prognozes vietējā un eksporta tirgū. 

Nozares uzņēmumu apgrozījuma izmaiņu prognozes vietējā tirgū 

Saskaľā ar nozares uzľēmumu aptaujas rezultātiem sadalījumā pa NACE sektoru grupām 
2012. gadā apgrozījumu līdzšinējā līmenī prognozē 51,6% inţenierbūvniecības (turpmāk 
inţenierbūvniecības apakšnozares), 51,5% būvniecības un ainavu arhitektūras pakalpojumu (turpmāk 
arhitektūras apakšnozares), 45,4% ēku būvniecības, specializēto būvdarbu, arhitektūras un 
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inţeniertehnisko pakalpojumu, tehniskās pārbaudes un analīzes (turpmāk ēku būvniecības 
apakšnozares) uzľēmumu. 

 

Attēls Nr. 16 
Uzņēmumu prognozes būvniecības nozarē par uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā 

vietējā tirgū (%) sadalījumā pēc uzņēmuma būvniecības nozares apakšnozarēm 
Avots: Aptaujas dati 

45,9%  ēku būvniecības apakšnozares uzľēmumu prognozē, ka uzľēmumu apgrozījums 
2012. gadā vietējā tirgū varētu pieaugt. Savukārt uzľēmumu apgrozījuma samazināšanos vietējā tirgū 
2012. gadā sadalījumā pa apakšnozarēm prognozē 8,7%–15,2% uzľēmēju. 

Rezultāti liecina, ka arhitektu pakalpojumu apakšnozares pārstāvji par apgrozījuma izmaiľām 
2012. gadā izsaka vispiesardzīgākās prognozes. Ar šo apakšnozari sākas būvniecības tālākie procesi. 
Ja šajā apakšnozarē ir kritums, tad ar laiku šis kritums atspoguļosies arī inţinierbūvniecības un ēku 
būvniecības apakšnozarē, tāpēc ir sagaidāms, ka turpmākās prognozes nebūs tik pozitīvas. 

Inţenierbūvniecības rezultāti ir skaidrojami ar valsts finansējumu būvniecības projektiem, kā arī 
Eiropas struktūrfondu līdzekļu piesaisti šai apakšnozarei. 

Kā attīstības iespēju SIA „CDzP” valdes priekšsēdētājs norāda jau esošo objektu renovāciju. 
Esošie mājokļi ir nolietojušies, tiem ir zema energoefektivitāte un dārgas apkures izmaksas. Sabiedrības 
maksātspēja nav pietiekama lai būvētu jaunus mājokļus, tāpēc ir nepieciešams renovēt esošos. 

Nozarei ir laba pieredze un prakse, tajā strādā augsti kvalificēti speciālisti. Būvniecības nozare 
vēl joprojām ir izaugsmes stadijā, kas ļauj viegli reaģēt uz jaunām tendencēm un tehnoloģijām. Lielākie 
draudi ir investīciju nepieejamība, sabiedrības zemā maksātspēja un kvalificēta darbaspēka izbraukšana 
no valsts. 
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Attēls Nr. 17 
Uzņēmēju prognozes būvniecības nozarē par uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā 

vietējā tirgū (%)  
Avots: Aptaujas dati 

Uzľēmumu prognozes būvniecības nozarē par uzľēmuma apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā 
vietējā tirgū ir šādas: 44,8% mikrouzľēmumu, 45,5% mazo uzľēmumu, 49,3% vidējo uzľēmumu un 
57,1% lielo uzľēmumu prognozē, ka uzľēmuma apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū paliks nemainīgs.  

Mikro un mazie uzľēmumi kopumā pozitīvāk vērtē apgrozījuma izmaiľas. Arī uzľēmēju viedokļi 
apakšnozaru iedalījumā ir līdzīgi. Vidējiem un lieliem uzľēmumiem apakšnozaru sadalījumā ir 
atšķirīgākas prognozes, piemēram, vidējie uzľēmumi ēku būvniecības apakšnozarē paredz piegumu. 
Proti, vidējie un lielie  inţeniebūvniecības uzľēmumi prognozē, ka uzľēmums paliks tādā pašā līmenī, 
daļa pat prognozē uzľēmuma apgrozījuma samazināšanos.  
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Attēls Nr. 18 

Uzņēmumu prognozes būvniecības nozarē par uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā 
vietējā tirgū (%) sadalījumā pa reģioniem 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmumu prognozes būvniecības nozarē sadalījumā pa reģioniem 2012. gadā 
vietējā tirgū, visoptimistiskākie ir Latgales reģiona būvniecības nozares uzľēmumi: 58,5% aptaujāto no 
Latgales reģiona paredz šīs nozares apgrozījuma apjoma pieaugumu 2012. gadā. Pārējos reģionos – 
Rīgas, Pierīgas, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales - apgrozījumam, salīdzinot ar šo gadu, tiek 
prognozēts pieaugums (37,5% – 44,2%). Taču kopumā visos reģionos līdzīgs respondentu skaits 
uzskata, ka apgrozījums nemainīsies. Vispesimistiskāk noskaľoti ir Kurzemes reģiona būvniecības 
uzľēmumu pārstāvji, no kuriem 15,5% domā, ka uzľēmuma apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū 
samazināsies. 

Nozares attīstības prognozes eksporta tirgū 

Pētījuma laikā ievērojama daļa uzľēmumu pārstāvju novērtēja iespējamās tirgus apjoma 
prognozes tikai vietējā tirgū, neuzrādot eksportu. Sadalījumā pa apakšsektoriem 75,3% 
inţenierbūvniecības, 64% arhitektūras apakšnozares uzľēmumi un 65,9% ēku būvniecības 
apakšnozares uzľēmumi nenodarbojas ar eksportu. 

 
Attēls Nr. 19 

Uzņēmumu prognozes būvniecības nozarē par uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā 
eksporta tirgū (%) sadalījumā pa uzņēmuma būvniecības nozares apakšnozarēm 

Avots: Aptaujas dati 

Visvairāk ar eksportu nodarbojas arhitektūras apakšnozares uzľēmumi un ēku būvniecības 
apakšnozares uzľēmumi, tādējādi tieši šie uzľēmumi visvairāk prognozē eksporta pieaugumu 
2012. gadā (attiecīgi 16% un 15,8%). Arhitektūras apakšnozares uzľēmumi domā, ka eksporta apjomi 
palielināsies vai paliks tādā pašā līmenī 2012. gadā. Tas parāda pozitīvās prognozes tieši šajā 
apakšsektorā, bet pārējos sektoros neliela aptaujāto daļa (3,2% – 3,6%) paredz eksporta samazinājumu. 

Salīdzinot uzľēmēju prognozes būvniecības nozarē par uzľēmuma apgrozījuma izmaiľām 
2012. gadā eksporta tirgū un iepriekš analizētajām prognozēm vietējā tirgū, var redzēt, ka uzľēmumu 
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(42,5%) prognozē, ka apgrozījums eksporta tirgū pieaugs (aprēķins veikts, pamatojoties uz eksportējošo 
uzľēmumu atbilţu īpatsvaru) (Attēls Nr. 19). Savukārt vietējā tirgū apgrozījuma pieaugumu prognozē 
nedaudz mazāka daļa uzľēmēju (~39%) (Attēls Nr. 16). Savukārt puse uzľēmēju (~50%) prognozē, ka 
2012. gadā apgrozījums vietējā tirgū paliks līdzšinējā līmenī. Par eksporta tirgu līdzīgi prognozē 53% 
uzľēmēju. Tas liecina par to, ka uzľēmēju prognozes par eksporta tirgu un vietējo tirgu ir visai līdzīgas. 

Uzľēmēji eksporta tirgū izsaka pozitīvākas prognozes nekā vietējā tirgū, taču kopumā ir 
novērojams līdzīgs vietējā un eksporta tirgus prognoţu sadalījums, vienīgi inţenierbūvniecības 
apakšnozarē uzľēmumi pozitīvāk izsakās par vietējo tirgu, bet arhitektu apakšnozarē - par eksporta 
tirgu.  

 
Attēls Nr. 20 

Uzņēmumu prognozes būvniecības nozarē par uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā 
eksporta tirgū (%)  

Avots: Aptaujas dati 

Pēc aptaujas datiem ievērojama daļa uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka to sniegtie pakalpojumu 
netiek piedāvāti eksporta tirgū (Attēls Nr. 19). Izvērtējot mikrouzľēmumu kategoriju, visos apakšsektoros 
lielākā uzľēmēju daļa norādīja, ka tie nenodarbojas ar eksportu. 30,8% uzľēmēju, kas darbojas 
būvniecības un ainavu arhitektūras pakalpojumu sektorā, norādīja, ka apgrozījums eksporta tirgū 
2012. gadā paliks līdzšinējā līmenī. Līdzīgu prognozi izteica arī 17,1% inţenierbūvniecības sektorā 
darbojošos uzľēmēju. Ēku būvniecības apakšsektorā darbojošies uzľēmēji izsaka nedaudz pozitīvākas 
prognozes, jo 15,5% norāda, ka 2012. gadā apgrozījumā eksporta tirgū būs vērojams pieaugums, bet 
11,2% norāda, ka apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī.  

Kā redzams attēlā, līdzīgas prognozes par uzľēmuma apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā 
eksporta tirgū sadalījumā pa reģioniem norāda arī mazie un vidējie uzľēmēji (Attēls Nr. 20). Tas ir 
skaidrojams ir būtisko mazo un mikrouzľēmumu pārsvaru pār vidējiem un lielajiem uzľēmumiem. 

66.7% 

25.0% 

16.7% 

37.5% 

22.7% 

20.0% 

4.4% 

14.0% 

12.3% 

15.4% 

11.4% 

15.5% 

14.9% 

33.3% 

12.5% 

8.3% 

25.0% 

13.6% 

10.0% 

13.3% 

18.9% 

17.4% 

30.8% 

17.1% 

11.2% 

12.8% 

20.0% 

12.5% 

8.3% 

4.5% 

2.2% 

4.9% 

4.1% 

3.0% 

2.5% 

80.0% 

50.0% 

100.0% 

66.7% 

37.5% 

59.1% 

70.0% 

80.0% 

62.2% 

66.2% 

53.8% 

71.4% 

70.4% 

69.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

(42) Inţenierbūvniecība 

(41) Ēku būvniecība; (43) Specializētie būvdarbi; 
(71) Arhitektūras un inţeniertehniskie pakalpojumi; … 

lielie uzľēmumi          

(81) Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 

(42) Inţenierbūvniecība 

(41) Ēku būvniecība; (43) Specializētie būvdarbi; 
(71) Arhitektūras un inţeniertehniskie pakalpojumi; … 

vidējie uzľēmumi       

(81) Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 

(42) Inţenierbūvniecība 

(41) Ēku būvniecība; (43) Specializētie būvdarbi; 
(71) Arhitektūras un inţeniertehniskie pakalpojumi; … 

mazie uzľēmumi       

(81) Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 

(42) Inţenierbūvniecība 

(41) Ēku būvniecība; (43) Specializētie būvdarbi; 
(71) Arhitektūras un inţeniertehniskie pakalpojumi; … 

mikrouzľēmumi       

Pieaugs Paliks tādā pašā līmenī Samazināsies Nav eksporta 



   
 

  39 
 

Izvērtējot lielo uzľēmumu pārstāvju viedokli, secinām, ka lielākā daļa jeb 66,7% ēku 
būvniecības, apakšsektorā darbojošos uzľēmēju norāda, ka apgrozījums eksporta tirgū 2012. gadā 
pieaugs. 

 
Attēls Nr. 21 

Uzņēmumu prognozes būvniecības nozarē par uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā 
eksporta tirgū (%) sadalījumā pa reģioniem 

Avots: Aptaujas dati 

Lielākā daļa no visiem būvniecības uzľēmumiem nenodarbojas ar eksportu un neprognozē 
eksporta strauju pieaugumu arī 2012. gadā (58,5%–78%). Visvairāk uzľēmumu, kas prognozē 
uzľēmuma apgrozījuma pieaugumu 2012. gadā ir Rīgas reģionā (17,7%), kam seko Pierīgas reģions 
(12,5%), Zemgales reģions (11,6%) un Latgales reģions (9,8%). Reģionu sadalījumā                      
10,2%–24,4% uzľēmēju prognozē, ka apgrozījums 2012. gadā eksporta tirgū paliks līdzšinējā līmenī 
(Attēls Nr. 21). 

6.3. Investīcijas un sadarbība 
Nozares kapitāla piesaiste parāda nozares investīcijas pamatlīdzekļu iegādei (zeme, ēkas, 

nepabeigto būvniecības objektu izmaksas, iekārtas un mašīnas u.c.), tādā veidā atspoguļojot nozares 
potenciālu un izaugsmes iespējas nākotnē.  

Saskaľā ar CSP datiem laika periodā no 2005. gada līdz 2008. gadam visstraujāk augošie 
kapitālieguldījumi bija ēku būvniecības apakšnozarē, kas attiecīgajā laika periodā pieauga par vairāk par 
300%.  

Turklāt ēku būvniecība bija vienīgā apakšnozare, kur investīcijas bija pieaugušas arī 2008. gadā 
(par vairāk nekā 50%), kam sekoja kritums par vairāk nekā 70% 2009. gadā. Inţenierbūvniecība ir otra 
lielākā apakšnozare pēc kapitālieguldījumu apmēra, un laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam tās 
kapitālieguldījumi pieauga par 146%, kam sekoja kritums 2008. un 2009. gadā. Bruto kapitālieguldījumi 
atspoguļo arī tendences apgrozījumā.  

Kā norāda Latvijas autoceļu uzturētāja pārstāve galvenais sektora attīstību ietekmējošais faktors 
ir investīcijas un to pieejamība. Galvenie investīciju virzieni uzľēmumā pēdējos gados ir bijuši tehnikas 
atjaunošanā un sāls novietľu izvietošanai efektīvākas ceļu uzturēšanas nodrošināšanai. Investīcijas 
tehnikas attīstībā uzľēmumā tiek veiktas regulāri, ľemot vērā nepieciešamību konkrētā periodā. 

Namu apsaimniekošanas uzľēmuma SIA „CDzP” valdes priekšsēdētājs norāda, ka faktors, kas 
būtiski var ietekmēt investoru ienākšanu Latvijā, ir valsts politika, proti, cik labvēlīga tā ir ārvalstu kapitāla 
ienākšanai Latvijā, jo nozare ir saistīta ne tikai ar Eiropas, bet arī ar visas pasaules ekonomikas 
svārstībām.  

Tabula Nr. 22. Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās būvniecības nozarē sektoru sadalījumā 
no 2005. līdz 2010. gadam (tūkst. Ls) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 %izmaiņas 

(F) BŪVNIECĪBA 212 082 251 732 462 636 571 974 192 427 81 401 -57,70% 

(41) Ēku būvniecība 137 098 132 307 279 994 448 306 146 201 47 647 -67,41% 

(42) Inţenierbūvniecība 35 344 48 422 85 219 67 375 25 237 17 908 -29,04% 

(43) Specializētie būvdarbi 39 640 71 003 97 423 56 292 20 989 15 845 -24,51% 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 %izmaiņas 

(71) Arhitektūras un 
inţeniertehniskie pakalpojumi; 
tehniskā pārbaude un analīze 

11 704 14 383 31 486 20 052 8 112 5 353 -34,01% 

(81) Būvniecības un ainavu 
arhitektu pakalpojumi 

10 386 20 830 28 213 27 103 20 587 10 859 -47,25% 

Kopā 234 172 286 945 522 335 619 128 221 126 97 612 -55,86% 

Avots: CSP 

2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu investīcijas ir samazinājušās par vairāk nekā 55%. 
Salīdzinot investīciju apmēru ar 2008. gadu, redzams, ka investīcijas 2010. gadā ir sešas reizes 
mazākas nekā 2008. gadā. Tas liecina, ka investīcijas būvniecības nozarē ir pieredzējušas būtisku 
kritumu, kas var negatīvi ietekmēt nākotnes attīstības tendences. 

Tabula Nr. 23. Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās būvniecības nozarē sektoru sadalījumā 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam (milj. EUR) 

  
  ES-27 Vācija Igaunija Spānija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(F) BŪVNIECĪBA 

2008 97 286,9 4 188,3 259,7 20 324,8 11 584,8 814,0 591,7 16 228,9 

2009 nav datu 4 081,5 128,2 11 571,9 6 712,3 272,7 248,1 9 295,3 

2010 nav datu 4 282,2 112,7 9 409,1 nav datu 114,9 64,2 9 169,4 

(41) Ēku būvniecība 

2008 51 312,3 729,6 123,0 15 085,6 6 928,0 638,0 397,6 12 037,6 

2009 nav datu 680,3 83,9 7 762,0 2 702,8 207,2 188,2 6 434,8 

2010 nav datu 720,0 53,7 nav datu nav datu 67,2 28,5 6 701,0 

(42) 
Inženierbūvniecība 

2008 nav datu 862,8 71,3 1 864,4 984,0 95,9 91,5 1 347,8 

2009 nav datu 831,4 23,5 1 546,7 916,4 35,8 34,6 1 582,0 

2010 nav datu 923,7 31,6 nav datu nav datu 25,3 21,5 770,8 

(43) Specializētie 
būvdarbi 

2008 nav datu 2 595,9 65,4 3 374,7 3 672,8 80,1 102,6 2 843,5 

2009 nav datu 2 569,8 20,8 2 263,3 3 093,1 29,7 25,4 1 278,5 

2010 nav datu 2 638,6 27,5 nav datu nav datu 22,4 14,2 1 697,6 

(71) Arhitektūras un 
inženiertehniskie 

pakalpojumi; tehniskā 
pārbaude un analīze 

2008 12 822,5 1 471,1 13,4 1 220,5 815,5 28,5 33,6 1 888,0 

2009 nav datu 1 385,8 6,2 878,4 674,8 11,5 12,5 1 289,7 

(81) Būvniecības un 
ainavu arhitektu 

pakalpojumi 

2008 3 708,7 918,3 7,5 341,6 609,7 38,6 26,5 541,1 

2009 nav datu 890,9 5,8 291,8 419,5 29,2 13,0 581,2 

Kopā 

2008 113 818 10 036 417,3 27 126 17 667 1 057,1 846 22 849 

2009 nav datu 6 358 140,2 12 742 7 807 313,4 274 11 166 

2010 nav datu 4 282 112,8 nav datu nav datu 114,9 64 9 169 

% izmaiņas 

2009 
pret 
2008 

 ---  -36,6% -66,4% -53,0% -55,8% -70,4% -67,6% -51,1% 

2010 
pret 
2009 

 ---  -32,6% -19,5%  ---   ---  -63,3% -76,5% -17,9% 

2010 
pret 
2008 

 ---  -57,3% -73,0%  ---   ---  -89,1% -92,4% -59,9% 

Avots: Eurostat 

Analizējot investīciju īpatsvaru lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka visās 
valstīs investīciju apmēri 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ir samazinājušies vairāk nekā divas 
reizes.  

Starp Baltijas valstīm Latvijā investīcijas ir vislielākās, taču investīciju samazinājums ir lielāks 
nekā Igaunijā, kur investīcijas 2010. gadā kopumā pietuvojās Latvijas investīciju līmenim.  
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Tabula Nr. 24. Investīciju īpatsvars lielākajās ES valstis un Baltijas valstīs būvniecības nozares 
sektoru sadalījumā no 2008. līdz 2009. gadam (%)

32
 

    ES-27 Vācija Igaunija Spānija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(F) BŪVNIECĪBA 
2008 18,88 6,6 27,5 20,5 14,3 61,5 31,5 15,3 

2009 nav datu 6,6 21,2 14,8 11,3 44,7 33,7 11,9 

(41) Ēku būvniecība 
2008 25,01 5,3 34,1 26,5 18,9 125,8 44,4 32,0 

2009 nav datu 5,8 37,8 17,9 12,8 127,9 73,5 21,1 

(42) Inženierbūvniecība 
2008 nav datu 11,8 31,6 20,1 17,2 25,9 20,7 7,1 

2009 nav datu 9,8 13,7 17,5 16,5 14,7 13,5 11,9 

(43) Specializētie 
būvdarbi 

2008 9 6,1 18,2 10,2 9,4 17,9 18,9 5,8 

2009 nav datu 6,2 9,9 8,6 9,5 14,5 11,3 3,7 

(71) Arhitektūras un 
inženiertehniskie 

pakalpojumi; tehniskā 
pārbaude un analīze 

2008 8,32 5,1 9,2 8,7 5,6 14,3 13,8 5,7 

2009 nav datu 4,9 4,3 6,8 5,6 8,7 8,6 4,3 

(81) Būvniecības un 
ainavu arhitektu 

pakalpojumi 

2008 5,09 5,7 11,4 3,9 7,0 42,2 15,8 4,7 

2009 nav datu 5,5 10,1 3,2 4,9 33,9 9,7 5,4 

Kopā 
2008 11,9 6,8 20,9 13,9 11,6 45,2 22,7 11,1 

2009 nav datu 6,4 15,2 10,8 9,9 39,9 23,3 9,3 

% izmaiņas 
2009 
pret 
2008 

 ---  -5,3% -27,5% -22,2% -15,1% -11,7% 2,6% -16,1% 

Avots: Eurostat 

Visbeidzot, aplūkojot investīciju īpatsvaru, redzams, ka Latvijā salīdzinājumā ar citām 
apskatāmajām valstīm ir  vislielākais investīciju īpatsvars. Tas liecina, ka Latvijā liela pievienotās 
vērtības daļa tiek novirzīta tās investēšanai atpakaļ uzľēmumā. Šāda tendence varētu liecināt par 
veiksmīgu nozares tālāku attīstību. Jāpiebilst, ka daļa investīciju ir saistītas ar ES struktūrfondu līdzekļu 
piesaisti, tāpēc, ja nebūtu šo līdzekļu,  rezultāti būtu sliktāki. Turklāt jāpiebilst, ka 2009. gadā 
salīdzinājumā ar 2008. gadu investīciju īpatsvars Latvijā ir samazinājies par 11,7%. Tas ir viszemākais 
rādītājs Baltijas valstīs, bet izľēmuma kārtā visaugstākais starp lielākajām ES valstīm. Tas liecina,ka šīs 
valstis ir samazinājušas savu iegūto kapitāla reinvestēšanu. Tas turpmāk varētu ietekmēt nozares 
attīstības tendences nākotnē. 

Izvērtējot ES fonu līdzekļu ietekmi uz būvniecības nozari, jāsecina, ka kopumā laika posmā no 
2004. līdz 2011. gadam ES fondu apguve ir pozitīvi ietekmējusi reālo algu pieaugumu, līdz ar to privātais 
patēriľš pieauga vidēji par 2,5 procentpunktiem gadā. Privātā patēriľa pieaugums un pieprasījums pēc 
ārvalstu investīciju precēm (izejvielām, būvmateriāliem utt.) stimulēja importa pieaugumu vidēji par 
4 procentpunktiem gadā. ES fondu finansējums veicināja galvenokārt iekšējā tirgus attīstību, tai skaitā 
infrastruktūras uzlabošanu.

33
 

Lielākā stimulējošā ietekme uz pievienotās vērtības pieauguma tempu bija būvniecības nozarē 
(gadā vidēji par aptuveni 4-5 procentpunktiem). Lielā ES fondu ietekme uz būvniecības nozari ir 
skaidrojama ar to, ka šajā nozarē realizētos projektus pēdējo trīs gadu laikā pamatā ir nodrošinājuši ES 
fondu finansētie inţenierbūvniecības un sabiedriskā sektora ēku būvniecības un renovācijas darbu 
pasūtījumi. Ja nebūtu apgūti fondu līdzekļi, kritums nozares pievienotajā vērtībā krīzes laikā būtu 
aptuveni par 4,5 procentpunktiem lielāks. Līdz ar to var secināt, ka ES fondi pozitīvi ietekmējuši 
svarīgākos makroekonomikas rādītājus, jo īpaši būvniecības nozarē.

34
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 Investīciju īpatsvars tiek aprēķināts kā investīciju apmērs pret pievienoto vērtību. 
33

 FM: ES fondu līdzekļi ir ievērojami uzlabojuši Latvijas ekonomisko situāciju, 

http://www.esfondi.lv/events.php?id=1&action=event&category=45&eid=1601&text_format=on. 
34

 FM: ES fondu līdzekļi ir ievērojami uzlabojuši Latvijas ekonomisko situāciju, 

http://www.esfondi.lv/events.php?id=1&action=event&category=45&eid=1601&text_format=on. 
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6.4. Nozares SVID analīze 
Būvniecības nozares SVID analīze izstrādāta, pamatojoties uz Būvniecības attīstības 

stratēģiskās pārvaldības (BASP) publiski pieejamo informāciju par būvniecības nozares pašreizējo tirgus 
situāciju un tās attīstību, kas aprakstīta būvniecības nozares attīstības pamatnostādnēs no 2011. līdz 
2015. gadam

35
 un papildināta ar padziļinātajās intervijās ar nozares uzľēmumu pārstāvjiem iegūto 

informāciju. 

Tabula Nr. 25. Būvniecības nozares SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

- Liela, nozīmīga nozare 

- Valsts pasūtījumi ir saistīti ar būvniecību 

- Daudz ievērojamu infrastruktūras objektu 

- Izstrādāta vienota valsts un pašvaldību publisko 
iepirkumu metodika, lai uzlabotu uzľēmējdarbības 
vidi un veicinātu godīgu konkurenci publisko 
iepirkumu sistēmā 

- Izstrādāts MK ieteikumu projekts „Ieteikumi būvdarbu 
konkursa dokumentu izstrādāšanai“, kas padarīs 
vienlīdzīgākas iespējas, piesakoties būvniecības 
konkursiem 

- Kā galvenais konkurētspējas faktors ir Latvijas 
uzľēmumu mazas, ātras un elastīgas piegādes, kas 
ir būtiskas šajā nozarē 

 

- Augsta būvmateriālu, darbaspēka un energoresursu 
ietilpība, kā arī nozīmīgas pamatlīdzekļu uzturēšanas 
un iegādes izmaksas 

- Būvniecības nozarē trūkst kvalificētu darbinieku, 
neskatoties uz to, ka kopējais bezdarba līmenis valstī ir 
stabili augsts 

- Joprojām būvniecības nozarē tiek konstatēta nelegālā 
nodarbinātība un pastāv ļoti augsts „ēnu ekonomikas” 
faktors 

- Netiek ievērotas „zaļā publiskā iepirkuma” būvniecībā 
prasības, tādējādi netiek ieviesti arī vides kritēriji videi 
draudzīgas būvniecības īstenošanai; 

- Augsts administratīvo šķēršļu slogs: būvniecības 
procedūru saskaľošanai Latvijā ir nepieciešamas 186 
dienas un jāveic 24 procedūras

36
 

- Būvniecības normatīvais regulējums ir neskaidrs, 
neprecīzs un nepārskatāms, satur citu normatīvo aktu 
dublējošās tiesību normas un sareţģītu lēmumu 
pieľemšanas procedūru, kas apgrūtina Būvniecības 
likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu precīzu, 
efektīvu un vienveidīgu piemērošanu praksē 

- Būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos nav 
definēti arhitektoniskās kvalitātes, atklātības, 
ilgtspējīgas būvniecības un vides pieejamības principi, 
līdz ar to nav ľemtas vērā sabiedrības intereses, kā arī 
vides aizsardzības prasības un zinātnes attīstības 
tendences 

- Nepietiekami īstenota būvuzľēmēju un 
būvizstrādājumu raţotāju sadarbība ar 
būvzinātniekiem, jaunu tehnoloģiju un materiālu 
izstrādē 

- Neoptimāla un neefektīva būvniecības speciālistu 
sertifikācijas sistēma, līdz ar to arhitekta prakses vai 
būvprakses sertifikāts negarantē būvniecības 
speciālista darba kvalitāti, kuru šobrīd pamatā veic 
būvniecības nozares profesionālās nevalstiskās 
organizācijas 

- Būvniecības speciālistu izglītībā un apmācības sistēmā 
trūkst modernām būvniecības tehnoloģijām un 
jaunākajām praksēm atbilstošas mācību literatūras 

- Būvmateriālu raţošanā nepietiekami tiek izmantota 
Latvijā iegūstamā minerālo izejvielu bāze 
 

                                                      
 
 
35

 Būvniecības attīstības stratēģiskā pārvaldība, (2011), „Būvniecības nozares attīstības pamatnostādnes 2011-2015. gadam”. 
36

 Atbilstoši Pasaules Bankas pētījumā Doing Business, ietvertajam vērtējumam 2011. gadā būvniecības saskaľošanas procedūru 

ziľā Latvija ir 79. vietā.  
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Iespējas Draudi 

- Ir pieejamas valsts investīcijas būvniecībā, turklāt 
tuvākajos gados būvniecības nozarē valsts, 
piesaistot ES finansējumu, plāno ieguldīt būtiskas 
investīcijas: lielākais investīciju apjoms plānots 
transporta infrastruktūras, kā arī sistēmas 
uzlabošanai un attīstībai EUR 1 151 milj., paredzot 
veikt TEN-T pilsētu infrastruktūru, autoceļu tīkla un 
dzelzceļa posmu rekonstrukcijas un uzlabojumus, 
lidostu un lielo ostu infrastruktūras attīstību, valsts 1. 
šķiras autoceļu maršrutu un tranzītielu sakārtošana 
pilsētu teritorijās u.c. Vides un vides aizsardzības 
infrastruktūras sakārtošanai paredzēt vairāk nekā 
EUR 830 milj., kas ietver sevī ūdenssaimniecību 
infrastruktūras attīstību, hidrotehnisko būvju 
rekonstrukcijai plūdu draudu risku novēršanai, 
reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 
attīstību u.c. Tāpat, būtiski investīciju apjomi plānoti 
enerģētikas sektorā un mājokļu energoefektivitātē, 
kas tieši skar būvniecības nozari. Šajos sektoros 
plānots iepludināt vairāk nekā EUR 185 milj.  

- Nākotnē jaunas darbavietas varētu rasties jomās, 
kas saistās ar pasākumiem klimata izmaiľu 
mazināšanai un zaļās ekonomikas ieviešanu, 
piemēram, būvniecības nozarē – māju siltināšana, 
pārbūvēšana atbilstoši energoefektivitātes prasībām 
un pilsētbūvniecība 

- Vāja noares uzľēmumu sadarbība 

- Resursu pieejamība, it īpaši globālās politikas un 
ekonomiskās situācijas ietekmē var tikt apgrūtināta un 
cenas pieaugt. Resursi ir ļoti būtisks faktors būvniecības 
nozarei, kas nozari var negatīvi ietekmēt 

- Nestabilitāte nodokļu politikā var  radīt draudus 
uzľēmējiem, proti, tiem var nākties pielāgot savu 
produkciju, cenas un attīstību 

- Vietējā enerģētikas politika, siltumenerģijas izmaksas, 
kas pašlaik pieaug un apdraud nozares attīstību 
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7. Nozares darbaspēka raksturojums un 
prognozes 

Šajā sadaļā sniegta padziļināta analīze par nozarē nodarbinātajiem, t.sk. darbinieku 
raksturojums pa vecuma un dzimuma grupām, kompetenču un prasmju novērtējums, mainības un 
atlases kritēriju raksturojums, pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas rezultātiem. 

7.1. Nozarē strādājošo raksturojums 
Darbinieku raksturojums pa vecuma un dzimuma grupām 

Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem lielākais īpatsvars visās būvniecības apakšnozarēs, 
izľemot arhitektu apakšnozari, ir darbinieki vecumā no 25 līdz 40 gadiem (40,3% – 47,3%). Arhitektu 
apakšnozarē 37,2% darbinieku ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem, bet nedaudz mazāka darbinieku daļa 
(34,7%) ir vecumā no 25 līdz 40 gadiem.  

 
Attēls Nr. 22 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums pa vecuma grupām nozarē sadalījumā pa apakšnozarēm (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 
Inţenierbūvniecības un ēku būvniecības  apakšnozarēs salīdzinoši liels darbinieku īpatsvars pēc 

vecuma ir darbinieki vecumā no 41 līdz 50 gadiem (21,6% – 27,5%). Vismazākais darbinieku īpatsvars 
visās apakšnozarēs ir strādājošie vecumā virs 60 gadiem (3,6% – 8,9%). Tas ir skaidrojams ar 
pensionēšanās vecumu Latvijā. 

 
Attēls Nr. 23 

Darbinieku īpatsvars sadalījumā pa dzimuma grupām nozarē sadalījumā pa apakšnozarēm (%)  
Avots: Aptaujas dati 

Visās analizētajās būvniecības nozares apakšnozarēs vairākums strādājošo ir vīrieši (56,8% – 
84,4%). Vislielākais vīriešu īpatsvars ir ēku būvniecības apakšnozares uzľēmumos (84,4%). Līdzīgi 
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rezultāti ir inţenierbūvniecības sektorā, kurā darbojas 79% vīriešu. Savukārt arhitektūras apakšnozares 
uzľēmumos sieviešu īpatsvars ir ievērojami lielāks nekā pārējās apakšnozarēs, proti, 43,2% no 
strādājošo kopskaita, lai gan arī šajā nozarē vērojams vīriešu pārsvars. Šī ir vienīgā apakšnozare, kur 
vērojams vienāds sieviešu un vīriešu skaits. 

 
Attēls Nr. 24 

Darbinieku raksturojums pa vecuma un dzimuma grupām nozarē (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 
Arī sadalījumā pēc dzimuma un vecuma, redzams, ka vīriešu pārsvars vērojams visās vecuma 

grupās (71,1% – 87,5%). Lielākais vīriešu pārsvars vērojams vecuma grupā virs 60 gadiem (87,5%) un 
līdz 25 gadiem (86,1%). Šie rezultāti kopumā parāda to, ka šajā nozarē vairāk ir nodarbināti vīrieši 
daţādos vecumos. Tas varētu būt saistīts ar profesionālo specifiku būvniecības nozarē kopumā (Attēls 
Nr. 24). 

Darbinieku mainības raksturojums 
 

Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem vismazākā uzľēmuma darbinieku mainība gada laikā 
sadalījumā pa apakšnozarēm ir inţenierbūvniecības apakšnozarē (81,9% uzľēmumu mainība ir no       
0– 10% gadā). 

 
Attēls Nr. 25 

Uzņēmuma darbinieku mainība gadā nozarē sadalījumā pa apakšnozarēm (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 
Lielāka mainība, salīdzinot ar citiem apakšnozares uzľēmumiem, ir arhitektūras apakšnozares 

uzľēmumos (72,0% uzľēmumu mainība ir 0–10% gadā) un ēku būvniecības apakšnozares uzľēmumos 
(81,9% uzľēmumu mainība ir 0–10% gadā), lai gan kopumā nozares darbinieku mainība ir zema. 
Nedaudz lielāka darbinieku mainība 11–20% robeţās gadā ir 10,6%–16% nozares uzľēmumu, bet 
mainība 21%–30% ir vien 4%–6,4% nozares uzľēmumu. Tas liecina, ka nozarē kopumā vērojams 
stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā. 
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Ēku būvniecības apakšnozarē izmaiľas (salīdzinoši liela darbinieku mainība daţos uzľēmumos) 
varētu būt skaidrojamas ar darba sezonalitāti, tomēr būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumu 
apakšnozares uzľēmumos tas iespējams ir saistīts gan ar sezonalitāti, gan arī ar ekonomiskās situācijas 
ietekmi. 

AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” pārstāve norāda, ka darbinieku mainību ir ietekmējusi 
ekonomiskā situācija valstī, kā arī pensionēšanās vecuma sasniegšana. Taču kopumā sektorā 
darbinieku mainība ir zema. Tas skaidrojams ar darbinieku lojalitāti pret uzľēmumiem. 

 
Attēls Nr. 26 

Uzņēmumu darbinieku mainība gadā sadalījumā pa reģioniem (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 
Savukārt, analizējot būvniecības nozares darbinieku mainības tendences sadalījumā pa 

reģioniem, var redzēt šādu tendenci – vismazākā darbinieku mainība ir Pierīgas reģionā 
(82,5% uzľēmumu mainība ir no 0–10% gadā), bet vislielākā darbinieku mainība ir Latgales reģionā 
(65,9% uzľēmumu mainība ir no 0–10% gadā), lai gan kopumā būtiskas atšķirības starp reģioniem nav 
vērojamas – visos reģions ir zema darbinieku mainība 0–10% gadā (65,9%–82,5%), bet nedaudz lielāka 
darbinieku mainība 11–20% gadā vērojama 13,4%–18,6% uzľēmumu.  

7.2. Nozarē strādājošo kompetences un prasmes 
Uzľēmēju aptaujas ietvaros, darba devēji tika lūgti novērtēt nozarē strādājošo kompetences un 

prasmes.  

Kopumā, vērtējot būvniecības nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, 
visaugstāk tiek vērtēta attieksme pret darba pienākumiem (69,6% respondentu šo kritēriju novērtēja 
augstā vai ļoti augstā līmenī, piešķirot vērtējumu „4” un „5”), spēja iekļauties kolektīvā (71%) un vēlme 
pilnveidot savu kvalifikāciju (68,5%). 
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Attēls Nr.27 

Jauno un pieredzējušo darbinieku zināšanu, prasmju un attieksmju novērtējums (%)  
būvniecības nozarē (5-augsts līmenis; 1-zems līmenis) 

Avots: Aptaujas dati 

Augstā un ļoti augstā līmenī tiek vērtēta arī jauno darbinieku mērķtiecība (63,4%), bet sliktākas 
uzľēmēju vērtējumā ir jauno darbinieku profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde 
(57,9% respondentu šo kritēriju novērtēja zemā un vidējā līmenī). 

Vērtējot būvniecības nozares zināšanas, prasmes un attieksmes darbiniekiem ar stāţu, 
visaugstāk tiek vērtētas profesionālās kompetences (80,6% respondentu šo kritēriju novērtēja augstā 
vai ļoti augstā līmenī, piešķirot vērtējumus „4” un „5”), attieksme pret darba pienākumiem (81,5%). 
Augstu tiek vērtēta arī vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju (73,4%) un spēja iekļauties kolektīvā (75,3%). 
Līdzīgi kā izvērtējot jauno darbiniekus, arī darbinieku ar stāţu profesionālās zināšanas, ko devusi 
izglītības iestāde, tiek vērtētas zemāk nekā citi kritēriji (42,3% respondentu šo kritēriju novērtēja zemā 
un vidējā līmenī, piešķirot vērtējumus „1”, „2” un „3”, bet pārējie respondenti (57,7%) šīs zināšanas vērtē 
kā augstas vai ļoti augstas). 

Vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju ir cieši saistīta ar mērķtiecību un attieksmi pret darba 
pienākumiem. Lai gan zināšanas, ko sniegusi izglītības iestāde, uzľēmēju vērtējumā ir nepietiekamas, 
tomēr darbiniekiem ar stāţu šis aspekts novērtēts augstāk, liecinot, ka līdz ar laiku iegūtās zināšanas 
tomēr tiek izmantotas. 

7.3. Nozares darbinieku atlases kritēriji 
Lielākā daļa ēku būvniecības apakšnozares uzľēmumu pārstāvju uzskata, ka svarīgākie kritēriji, 

pieľemot darbiniekus darbā vienkāršo profesiju līmenī, ir profesionālās izglītības līmenis (69,9%), darba 
prasmju demonstrējums (83,7%) un darba pieredze (vismaz viens gads) (67,4%).  
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Attēls Nr. 28 

Būvniecības nozares ēku būvniecības, specializēto būvdarbu un arhitektūras un inženiertehnisko 
pakalpojumu; tehniskās pārbaudes un analīzes apakšnozares uzņēmumos izmantotie atlases 

kritēriji, pieņemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un administrācijas līmenī (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Svarīgākie kritēriji, pieľemot administrācijas līmeľa darbiniekus, ir līdzīgi kā vienkāršo profesiju 
līmenī, proti, darba prasmju demonstrējums (83,7% respondentu to novērtē kā augstu vai ļoti augstu, 
piešķirot vērtējumus „4” un „5”), profesionālās izglītības dokuments (sertifikāts) (74,7%), personiskais 
iespaids (73,7%). Tas liecina par to, ka gan vienkāršo profesiju, gan vadības līmenī darba prasmju 
demonstrējums ir ļoti svarīgs kritērijs, pēc kura vadās darba devēji, pieľemot darbā darbiniekus 
būvniecības nozares ēku būvniecības, specializēto būvdarbu un arhitektūras un inţeniertehnisko 
pakalpojumu; tehniskās pārbaudes un analīzes apakšnozarē. 

Augstu vērtēts ir izglītības dokuments, liecinot par izglītības svarīgumu nozarē, tomēr visās 
apakšnozarēs svarīgas ir arī personiskās īpašības un samērīgas prasības pret algu. Administrācijas 
līmenī svešvalodu nozīme pieaug un kļūst par svarīgu atlases kritēriju.  
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Attēls Nr.29 

Būvniecības nozares inženierbūvniecības apakšnozares uzņēmumos izmantotie atlases kritēriji, 
pieņemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un administrācijas līmenī (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Lielākā daļa būvniecības nozares inţenierbūvniecības apakšnozares uzľēmumu pārstāvju 
uzskata, ka svarīgākais kritērijs, pieľemot darbiniekus darbā vienkāršo profesiju līmenī ir darba prasmju 
demonstrējums (78,7% respondentu to novērtē kā augstu vai ļoti augstu, piešķirot vērtējumus „4” un „5”), 
samērīgas prasības pret darba algu (73,4%), profesionālās izglītības līmenis (67,3%). 

Svarīgākie kritēriji, pieľemot administrācijas līmeľa darbiniekus, ir šādi: samērīgas prasības pret 
darba algu (84,1% respondentu to novērtē kā augstu vai ļoti augstu, piešķirot vērtējumus „4” un „5”), 
profesionālās izglītības dokuments (sertifikāts) (77,6%) un personiskais iespaids (76,6%).   
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Attēls Nr.30 

Būvniecības nozares būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumu apakšnozares uzņēmumos 
izmantotie atlases kritēriji, pieņemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un administrācijas 

līmenī (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Lielākā daļa arhitektūras apakšnozares uzľēmumu pārstāvju uzskata, ka svarīgākie kritēriji, 
pieľemot vienkāršo profesiju darbiniekus darbā, ir darba prasmju demonstrējums (76% respondentu to 
novērtē kā augstu vai ļoti augstu, piešķirot vērtējumus „4” un „5”) profesionālās izglītības līmenis (72%), 
un samērīgas prasības pret darba algu (72%).  

Svarīgākie kritēriji, pieľemot administrācijas līmeľa darbiniekus, ir līdzīgi: kā svarīgi tiek vērtēti 
tādi kritēriji kā darba prasmju demonstrējums (80% respondentu to novērtē kā augstu vai ļoti augstu, 
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piešķirot vērtējumus „4” un „5”), samērīgas prasības pret darba algu (72%) un personiskais iespaids 
(76%).  

Kopumā rezultāti būvniecības apakšnozarēs ir līdzīgi – gan vienkāršo profesiju, gan 
administrācijas līmeľa darbiniekiem svarīgākie atlases kritēriji ir darba prasmju demonstrējums un 
samērīgas prasības pret darba algu. Tāpat aptaujas rezultāti rāda, ka vienkāršo profesiju līmenī svarīgs 
kritērijs ir profesionālās izglītības līmenis, savukārt administrācijas līmenī – profesionālās izglītības 
dokuments (sertifikāts). Atšķirīgi vērtēti tādi faktori kā personiskais iespaids un svešvalodu zināšanas, 
kas svarīgāki ir administrācijas līmenī. 

AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” norāda, ka izglītības iestādēs speciālisti apgūst teorētiskās 
zināšanas, piemēram, tehnikas uzbūvi. Tomēr zināšanas, kā apgūto teoriju pielietot, izglītības iestāţu 
absolventi iegūst tikai, veicot reālu darbu uz vietas uzľēmumos. Problēma izglītības programmās ir 
nelielais prakses stundu skaits, kas negatīvi ietekmē praktisko iemaľu līmeni.  

7.4. Nozares darbinieku pieejamība darba tirgū 
(vakances) 

Nozares darbinieku pieejamību darba tirgū raksturo vairāki rādītāji, t.sk. brīvās darbavietas 
nozarē, bezdarbnieku skaits, kā arī bezdarbniekiem piedāvās apmācības iespējas (izglītības 
programmas). Šajā sadaļā šie rādītāji tiks analizēti, pamatojoties uz Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA)

37
 un CSP

38
 publiski pieejamiem datiem. Taču jāpiebilst, ka NVA dati nav pilnīgi un precīzi 

neraksturo darbaspēka pieprasījumu darba tirgū, jo tie atspoguļo tikai daļu no tirgū esošajām brīvajām 
darbavietām. Bez NVA informāciju par brīvajām darbavietām tirgū apkopo juridiskās personas, tomēr šo 
personu apkopotie dati publiski ir pieejami tikai vienā konkrētā datumā. Šāda informācija nesniedz 
pilnīgu situācijas raksturojumu par brīvo darbavietu skaitu nozarē, tāpēc šie dati pētījumā netiek 
apkopoti. 

Saskaľā ar CSP datiem 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu kopumā brīvo darbavietu 
skaits ir pieaudzis. Vislielākais pieaugums ir inţenierbūvniecības sektorā, kur darbavietu skaits pieaudzis 
divas reizes. Arhitektūras un inţeniertehnisko pakalpojumu, tehniskās pārbaudes un analīzes sektorā 
2011. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu brīvās darbavietas ir samazinājušās visvairāk, proti, sešas 
reizes (Tabula Nr. 26). 

Tabula Nr. 26. Brīvo darbavietu skaits un to īpatsvars būvniecības nozarē sektoru dalījumā no 
2009. līdz 2011. gadam 

 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

 
Skaits Brīvo darbvietu īpatsvars, % 

(41) Ēku būvniecība 9 3 10 - - 0,1 

(42) Inţenierbūvniecība 24 43 51 0,2 0,4 0,4 

(43) Specializētie būvdarbi 3 4 13 - - 0,1 

(71) Arhitektūras un inţeniertehniskie pakalpojumi; 
tehniskā pārbaude un analīze 

24 6 4 0,3 0,1 0,1 

(81) Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 7 2 1 0,1 - - 

Kopā 67 58 79 0,6 0,5 0,7 

Avots: CSP 

Brīvo darbavietu skaits 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu kopumā ir pieaudzis, proti, no 
0,5% (2010. gadā) līdz 0,7%  2011. gadā. 

Pēc NVA datiem par brīvo darbavietu skaitu būvniecības nozarē 2010. gada 31. decembrī un 
2011. gada 30. novembrī vispieprasītākās profesijas būvniecības nozarē bija apdares darbu strādnieks 
un ēku celtnieks. Latvijā 2010. gada 12 mēnešos nozares profesijās kopumā bija attiecīgi 5 un 
24 neaizpildītas darbavietas, bet 2011. gada 11 mēnešos attiecīgi 45 un 32 brīvas darbavietas. Apdares 
darbu strādnieka, būvstrādnieka un krāsotāja profesijā brīvo darbavietu skaits analizētajā laika periodā 
pieaudzis no 5, 0 un 2 līdz attiecīgi 45, 21 un 27 vakancēm. Šādi brīvo darbavietu pieauguma rezultāti 

                                                      
 
 
37

 NVA dati reģistrēti, pamatojoties uz uzskaitē esošo iedzīvotāju sniegto informāciju, tāpēc atsevišķu profesiju nosaukumi var 

atšķirties no Profesiju klasifikatorā vai izstrādātajos profesiju standartos lietotajiem profesiju nosaukumiem 
38

 Informāciju par brīvajām darbvietām iegūst no statistikas pārskatiem ik ceturksni. No izlasē iekļautajiem respondentiem iegūtā 

informācija tiek vispārināta, izmantojot katrai izlases vienībai piešķirtos svarus. 
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norāda uz būvniecības nozares atlabšanu no ekonomikas krīzes un pieprasījuma pieaugumu. Pārējās 
nozares profesijās brīvo darbavietu skaits ir neliels – lielā daļā profesiju ir viena līdz divas vakances, lai 
arī daţās profesijās vakanču skaits ir lielāks, proti, ap 8 – 17 vakancēm.  

Tabula Nr. 27 Brīvās darbavietas 2011. 30. novembrī un 2010. gada 31. decembrī 

Vakances profesija 
Vietu skaits 
31.12.2010 

Vietu skaits 
30.11.2011 

Akmens griezējs 2 0 

Aku /urbšanas operators 0 1 

Apdares darbu strādnieks 5 45 

Apdares darbu tehniķis 1 0 

Apmetējs 0 8 

Arhitektūras tehniķis 3 0 

Autotorľa vadītājs 0 1 

Betonētājs 15 17 

Bruģētājs 0 11 

Būvdarbu vadītājs 4 2 

Būvinţenieris 6 1 

Būvkonstrukciju montētājs 0 1 

Būvmateriālu tehnologs 1 0 

Būvnieks 0 10 

Būvstrādnieks 0 21 

Celtľa operators 0 1 

Ceļa būves palīgstrādnieks 0 5 

Ēku celtnieks 24 32 

Flīzētājs 0 2 

Inţeniertehnisko būvju remonta strādnieks 0 1 

Izolētājs 0 2 

Jumiķis 0 2 

Jumtu skārdnieks 1 3 

Koka ēku celtnieks 0 1 

Krāsotājs 2 27 

Mērnieks 0 6 

Montētājs (būvniecības nozarē) 0 2 

Mūrnieks 4 2 

Namdaris 1 0 

Pacēlāja mašīnists 1 0 

Palīgstrādnieks (būvniecības nozarē) 0 8 

Pazemes kabeļu licējs (būvniecības nozarē) 0 4 

Projektēšanas Inţenieris (būvniecības nozarē) 0 1 

Remontatslēdznieks (būvniecības nozarē) 0 1 

Remontstrādnieks 1 0 

Sastatľu montētājs 0 2 

Tāmētājs (būvniecībā) 2 0 

Urbējs (būvniecības nozarē) 0 5 

Kopā 73 225 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Nozarē kopumā laika periodā no 2010. gada 31. decembra līdz 2011. gada 30. novembrim 
vērojams trīs reizes lielāks brīvo darbavietu pieaugums (no 73 līdz 225) salīdzinājumā ar iepriekšējo 
periodu. Lielākais brīvo darbavietu pieaugums vērojams apdares darbu strādnieka profesijā (no 5 līdz 45 
vakancēm), bet kritums - būvinţeniera profesijā (no 6 līdz 1 vakancei). 

Saskaľā ar NVA datiem par bezdarbnieku skaitu 2011. gada 30. septembrī būvniecības nozares 
profesijās vislielākais bezdarbnieku skaits vērojams ēku celtnieka profesijā (750 reģistrēto bezdarbnieku 
2010. gada 31. decembrī, bet ar pieaugumu līdz 992 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī). 
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Tabula Nr. 28 Bezdarbnieku skaits 2011. gada 30. septembrī profesijās, kurās ir vairāk par 
50 bezdarbniekiem 

Profesijas nosaukums 
Bezdarbnieku skaits 

(31.12.2010) 
Bezdarbnieku skaits 

(30.09.2011) 

Apdares darbu strādnieks 725 549 

Apmetējs 196 140 

Arhitekts 91 0 

Betonētājs 512 303 

Bruģētājs 232 106 

Būvdarbu vadītāja palīgs 87 0 

Būvdarbu vadītājs 259 137 

Būvgaldnieks 78 58 

Būvinţenieris 122 84 

Būvkonstrukciju montētājs 114 88 

Būvnieks 96 76 

Būvstrādnieks 1 119 826 

Būvtehniķis 95 67 

Cauruļvadu montētājs 76 0 

Celtnieks 1 959 554 

Celtľa operators 106 86 

Ceļa būves palīgstrādnieks 0 231 

Ceļa būvstrādnieks 525 72 

Ceļa strādnieks 317 95 

Ēku celtnieks 750 992 

Ēku krāsotājs 111 0 

Flīzētājs 141 97 

Frēzētājs 110 85 

Interjera dizainers 85 62 

Jumiķis 141 90 

Krāsotājs 813 669 

Labiekārtošanas strādnieks 360 297 

Mērnieks 101 63 

Mūrnieks 508 340 

Namdaris 751 462 

Remontstrādnieks 394 296 

Kopā 10 974 6 925 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Ēku celtnieka profesijā saskaľā ar iepriekš minēto informāciju 2011. gada 11 mēnešos ir viens 
no lielākajiem brīvo darbavietu skaita rādītājiem būvniecības nozarē (32). Šajā profesijā ir arī vislielākais 
bezdarbnieku skaits. Tāpat redzams, ka pastāv atšķirības starp brīvo darbavietu un bezdarbnieku skaitu. 
Liels brīvo darbavietu skaits, bet tajā pašā laikā ievērojamais bezdarbs, varētu būt skaidrojams ar to, ka 
darbinieku kvalifikācija ir neatbilstoša, izglītības iestāţu sniegtās profesionālās apmācības programmas 
nav atbilstošas darba tirgus vajadzībām un nozarē netiek pietiekami veicināta darbaspēka mobilitāte. 

Citas profesijas, kurās vērojams ievērojams bezdarbnieku skaits, ir celtnieks (1 959 reģistrētie 
bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 554 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī) un 
būvstrādnieks (1 119 reģistrēto bezdarbnieku 2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 
826 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī), kurās, līdzīgi kā ēku celtnieka profesijā, saskaľā ar 
iepriekš minēto informāciju 2011. gada 11 mēnešos ir reģistrēts liels brīvo darbavietu skaits. Kopumā 
bezdarbnieku skaits ir samazinājies par aptuveni 36%. 

NVA organizē profesionālās apmācības kursus bezdarbniekiem, lai palīdzētu veiksmīgāk 
integrēties darba tirgū. Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 
desmit mēnešiem redzama nākamajā tabulā. 
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Tabula Nr. 29 Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 
desmit mēnešiem 

Izglītības programmas 
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Apdares darbu strādnieks 0 0 0 122 0 0 40 0 0 

Apdares darbu strādnieks (BD kuponi) 280 168 168 12 12 12 12 12 12 

Bruģētājs 0 0 0 26 0 0 9 0 0 

Bruģētājs (BD kuponi) 16 15 15 2 2 2 2 2 2 

Būvniecība – prof.maģ.stud.progr. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Būvzinības – 1.līm.prof.stud.progr. 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

Ēku celtnieks 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Flīzētājs 0 0 0 5 0 0 4 0 0 

Guļbūves ēku celtnieks 0 0 0 4 0 0 2 0 0 

Interjera dizains – prof.bak.stud.progr. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Interjera noformētājs (BD kuponi) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krāšľu podnieks (BD kuponi) 5 5 5 2 2 2 2 2 2 

Mūrnieks 0 0 0 3 0 0 2 0 0 

Mūrnieks (BD kuponi) 8 8 8 0 0 0 0 0 0 

Namdaris (BD kuponi) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs 0 0 0 51 0 0 21 0 0 

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs (BD kuponi) 119 58 58 7 7 7 7 7 7 

Tilta celtľa operators (BD kuponi) 20 19 19 19 19 19 19 19 19 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

2011. gada desmit mēnešos lielākais apmācības kursus beigušo skaits ir vērojams apdares 
darbu strādnieka profesijā (280 apmācību beigušo). Vislielākais to bezdarbnieku skaits, kuri iekārtojušies 
darbā pēc apmācības, t.sk. tie, kuri pabeiguši apmācību iepriekšējos periodos, ir vērojams apdares 
darbu strādnieka (168) un sanitāro iekārtu montētāja (58) profesijā. Visvairāk iekārtojušies darbā pirmo 
sešu mēnešu laikā pēc apmācības pabeigšanas, t.sk. pēc apmācības beigšanas iepriekšējos periodos, 
apdares darbu strādnieki (52) un sanitāro iekārtu montētāji (28).  

Kopumā var secināt, ka apdares darbu strādnieka profesijā vērojams liels brīvo darbavietu 
skaits, bezdarbnieku skaits un liels skaits darbinieku, kuri iekārtojušies darbā pēc apmācības konkrētajā 
profesijā. 

7.5. Darba resursu piedāvājums un to ietekmējošie faktori 
Tālāk sniegts būvniecības nozares uzľēmēju aptaujas rezultātu apkopojums un to kritēriju 

analīze, kas pēc uzľēmēju pārstāvju domām ir būtiski nozares uzľēmumu darbiniekiem. Analīze sniegta 
sadalījumā pa darbinieku līmeľiem, atsevišķi analizējot vienkāršo profesiju līmeľa darbiniekus un 
administrācijas (vadības) līmeľa darbiniekus.  

Darbinieku piesaistes kritēriji 

Lielākā daļa ēku būvniecības apakšnozares uzľēmēju uzskata, ka svarīgākais darbiniekus 
piesaistošais faktors ir atalgojums. (90,2% respondentu šo kritēriju novērtēja kā svarīgu vai ļoti svarīgu, 
piešķirot vērtējumus „4” un „5”). Arī stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā pēc 86,6% aptaujāto domām 
ir svarīgs vai ļoti svarīgs kritērijs.  
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Attēls Nr. 31 

Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori vienkāršo profesiju, speciālistu un vadības līmenī ēku 
būvniecības, specializēto būvdarbu un arhitektūras un inženiertehnisko pakalpojumu; tehnisko 

pārbaužu un analīžu apakšnozarē (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Savukārt kā mazāk svarīgi tiek atzīmēti tādi kritēriji kā profesijas prestiţs (67,6% aptaujāto 
uzskata, ka šim kritērijam nav nozīmes, ir maza vai vidēja nozīme, novērtējot to ar „1”, „2” un „3”), 
nozares prestiţs (66,7% aptaujāto uzskata, ka šim kritērijam nav nozīmes, ir maza vai vidēja nozīme) un 
sociālās garantijas (49,9% aptaujāto uzskata, ka šim kritērijam nav nozīmes, ir maza vai vidēja nozīme).  

Arī uzľēmēju viedoklis par administrācijas līmenī strādājošiem ir līdzīgs – 93% uzskata, ka 
vislielākā nozīme ir atalgojumam, novērtējot to kā svarīgu un ļoti svarīgu, savukārt vismazākā nozīme ir 
nozares prestiţam (48,6% respondentu uzskata, ka tam ir maza vai vidēja nozīme, novērtējot to ar „1”, 
„2” un „3”).  
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Attēls Nr. 32 

Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori vienkāršo profesiju, speciālistu un vadības līmenī 
inženierbūvniecības apakšnozarē 

Avots: Aptaujas dati 
 

Saskaľā ar iepriekš analizētajiem rezultātiem ēku būvniecības apakšnozarē lielākā daļa 
būvniecības nozares inţenierbūvniecības apakšnozares uzľēmēju uzskata, ka gan vienkāršo profesiju, 
gan administrācijas līmenī svarīgākais darbiniekus piesaistošais faktors ir atalgojums (abos līmeľos 
attiecīgi 90,4% un 92,5% respondentu šo kritēriju novērtēja kā svarīgu vai ļoti svarīgu, piešķirot 
vērtējumus „4” un „5”).  

Vienkāršo profesiju līmenī augstu tiek vērtēts arī stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā, ko 
86,2% respondentu vērtē kā svarīgu vai ļoti svarīgu, piešķirot vērtējumus „4” un „5”. Savukārt kā mazāk 
svarīgi faktori vienkāršo profesiju līmenī tiek atzīmēti profesijas prestiţs un nozares prestiţs, ko attiecīgi 
70,2% un 67% respondentu vērtē kā nesvarīgu un vidēji svarīgu, novērtējot to ar „1”, „2” un „3”. Savukārt 
administrācijas līmenī visi kritēriji kopumā tiek vērtēti kā svarīgi un ļoti svarīgi, kā svarīgākie atzīmēti 
atalgojums, sociālās garantijas un izaugsmes iespējas. 
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Attēls Nr. 33 

Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori vienkāršo profesiju, speciālistu un vadības līmenī 
būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumu apakšnozarē 

Avots: Aptaujas dati 
 

Apkopojot to faktoru vērtējumus, kas piesaista vienkāršo profesiju un administrācijas līmeľa 
darbiniekus būvniecības nozares arhitektu pakalpojumu apakšnozarē, līdzīgi kā iepriekš analizētajās 
apakšnozarēs, vissvarīgākie faktori vienkāršo profesiju līmenī ir atalgojums un stabils darba 
nodrošinājums (attiecīgi 88% un 84% respondentu tos vērtē kā svarīgus vai ļoti svarīgus, piešķirot 
vērtējumus „4” un „5”), savukārt kā mazāk svarīgi atzīmēti tādi faktori kā profesijas prestiţs un nozares 
prestiţs (68% respondentu šos kritērijus novērtēja kā nesvarīgus un vidēji svarīgus, novērtējot tos ar „1”, 
„2” un „3”). Savukārt administrācijas līmenī strādājošiem svarīgākais faktors ir stabils darba 
nodrošinājums ilgtermiľā, atalgojums un sociālās garantijas. Tas atbilst aptaujas rezultātiem citās 
apakšnozarēs. 

 
Atalgojuma tendenču raksturojums 

Darba devēju aptaujas ietvaros uzľēmumu pārstāvji tika lūgti novērtēt atalgojuma līmeni 
būvniecības nozarē sadalījumā pa atalgojuma un darbinieku līmeľiem.  
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Analizējot atalgojuma tendences būvniecības nozarē sadalījumā pa algas kategorijām un 
darbinieku līmeľiem, redzams, ka vadības līmeľa darbinieku atalgojums ir lielāks nekā citos līmeľos. 
Piemēram, 6% vadības līmeľa darbinieku atalgojums mēnesī pārsniedz 1 000 latus, 12,8% darbinieku 
atalgojums ir robeţās no 701 līdz 1 000 latiem, bet 13,6% – no 501 līdz 700 latiem mēnesī. Kopumā, 
analizējot atalgojuma tendences vadības līmenī, var secināt, ka aptuveni 47% šī līmeľa darbinieku 
saľem atalgojumu virs 401 latiem mēnesī.  

 
Attēls Nr. 34 

Vidējais atalgojums mēnesī sadalījumā pa algas apmēriem un darbinieku līmeņiem (%)  
Avots: Aptaujas dati 

Administratīvajā līmenī strādājošiem ar augstāko izglītību atalgojums, salīdzinoši ar vadības 
līmeni ir līdzīgs – aptuveni 40,9% šī līmeľa darbinieku saľem vairāk par 401 latiem mēnesī. Savukārt 
atalgojuma sadalījums administrācijas līmenī strādājošiem ar profesionālo vidējo un arodizglītību ir 
atšķirīgs salīdzinājumā ar darbiniekiem ar zemāku izglītības līmeni, jo 18,5%  šī līmeľa darbinieku 
atalgojums ir līdz 200 latiem mēnesī. Mazāk ir to speciālistu, kuriem atalgojums ir robeţās no 501 – 700 
latiem (7,8%) un no 700 – 1 000 latiem mēnesī (4,7%).  

Speciālistiem ar augstāko izglītību atalgojuma līmenis ir līdzīgs kā vadības līmenī un 
administratīvajā līmenī strādājošiem ar augstāko izglītību. Šajos līmeľos ir vismazāk tādu darbinieku, 
kuru atalgojums ir mazāk par 200 latiem mēnesī.  

Speciālistu līmenī ar profesionālo vidējo un arodizglītību visvairāk ir to strādājošo, kuriem 
atalgojums mēnesī ir no 201 – 300 latiem (30,6%). Daudziem strādājošiem atalgojums ir mazāks par 
200 latiem mēnesī (20%). 

Gandrīz 70% vienkāršo profesiju līmeľa darbinieku atalgojums ir mazāks par 300 latiem mēnesī. 

SIA „Inra Dizains” arhitekts apstiprina aptaujas rezultātus, norādot, ka atalgojuma līmenis var būt 
atkarīgs no iegūtā izglītības līmeľa, jo tieši iegūtā kvalifikācija bieţi vien nosaka darba rezultātu kvalitāti. 
Tomēr arhitekts norāda, ka ir arī tādi darbinieki, kuriem formālā izglītība neatspoguļo viľu praktiskās 
zināšanas un spēju veikt darba uzdevumus. 
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Attēls Nr. 35 

Prognozes atalgojuma izmaiņām būvniecības nozarē 2012. gadā (%) sadalījumā pa 
apakšnozarēm 

Avots: Aptaujas dati 

 
Analizējot prognozes atalgojuma izmaiľām būvniecības nozarē 2012. gadā, pamatojoties uz 

uzľēmēju aptaujas rezultātiem, var redzēt, ka lielākā daļa būvniecības nozares pārstāvju paredz, ka 
atalgojums paliks tādā pašā līmenī (to norāda 41,7% respondentu). Tomēr salīdzinoši liela daļa 
uzľēmēju arī uzskata, ka atalgojums 2012. gadā pieaugs robeţās līdz 10% (to paredz 24% aptaujāto) 
vai pat robeţās līdz 20% (to prognozē 22,8% aptaujāto). 

Prognozes pa NACE 2.red. nozares sektoru grupām ir līdzīgas. Vislielākais skaits 
inţenierbūvniecības apakšnozarē strādājošo uzskata, ka atalgojums paliks nemainīgs (51,1%). Savukārt 
vispozitīvākās prognozes izsaka ēku būvniecības apakšnozarēs strādājošie, proti, 57,4% aptaujāto 
prognozē atalgojuma palielināšanos, no tiem 24,6% paredz, ka atalgojums pieaugs robeţās līdz 10%, 
23,7% – ka atalgojums pieaugs robeţās no 10 līdz 20%, 9,1% – ka atalgojums pieaugs par vairāk nekā 
20%.  

Nedaudz zemākas, taču kopumā arvien pozitīvas prognozes izsaka arhitektu pakalpojumu 
apakšnozares uzľēmēji, proti, 38,3% respondentu uzskata, ka atalgojums paliks līdzšinējā līmenī, 
23,4% – ka atalgojums pieaugs robeţās līdz 10%, 24,3% – ka atalgojums pieaugs no 10 – 20%. 

7.6. Nozares personāla plānošana 
Ľemot vērā ES nostāju, ka tieši krīze ir laiks, ko vajag izmantot zināšanu un prasmju pilnveidei, 

lai novērstu strukturālā bezdarba palielināšanos nākotnē, arī ES līmenī tiek pievērsta būtiska nozīme 
jauno darbavietu un tām nepieciešamo nākotnes zināšanu, prasmju un kompetenču prognozēšanai. 

2010. gada 28. un 29. janvārī Barselonā notika Nodarbinātības un sociālo jautājumu ministru 
neformālā sanāksme, kuras ietvaros tika diskutēts arī par jaunajām prasmēm un pārmaiľām 
nodarbinātībā. Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka ir jāpilnveido saistība starp izglītības sistēmu un darba 
tirgus vajadzībām, kā arī jāstiprina neformāli iegūto zināšanu un prasmju atzīšana. Vienlaikus 
sanāksmes ietvaros tika atzīts, ka šobrīd nevar precīzi prognozēt nākotnes attīstību, tāpēc spēja 
piemēroties izmaiľām darba tirgū šobrīd ir svarīgāka nekā kādas konkrētas prasmes. 

Pamatojoties uz sanāksmes laikā pausto viedokli, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības 
centrs prognozē, ka nākotnē jaunas darbavietas varētu rasties jomās, kas saistās ar pasākumiem 
klimata izmaiľu mazināšanai un zaļās ekonomikas ieviešanu, piemēram, būvniecības nozarē – māju 
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siltināšana, pārbūvēšana atbilstoši energoefektivitātes prasībām un pilsētbūvniecība, līdz ar to 
apgūstamās profesijas šajās jomās nākotnē būs īpaši pieprasītas.

39
 

Intervijās ar uzľēmējiem kā viena no iespējām, kā būvniecības nozares uzľēmumi var veicināt 
savu uzľēmējdarbību, tika pieminēta klimata izmaiľu mazināšana un zaļās ekonomikas ieviešana, tai 
skaitā māju pārbūvēšana energoefektivitātes palielināšanai. Taču prognozes par šādas tendences 
turpmāku attīstību netika aplūkotas. 

Nozarē pārstāvētāko profesiju raksturojums 

Pētījuma ietvaros tika analizētas profesijas un to pieprasījuma tendences pēc trīs gadiem, 
pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas rezultātiem.  

 
Attēls Nr. 36 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem (%) ēku būvniecības 
apakšnozarē 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot uzľēmumu darbinieku skaitu ēku būvniecības apakšnozarē, redzams, ka desmit 
apakšnozarē pārstāvētākās profesijas pēc darbinieku skaita ir būvinţenieris, apdares darbu strādnieks, 
būvdarbu vadītājs, sanitārtehnisko iekārtu montētājs, būvkonstrukciju montētājs, krāsotājs, ēku celtnieks, 
elektriķis, jumiķis, apsildes un ventilācijas inţenieris. (Attēls Nr. 36) 

Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem pašreizējā situācija ir līdzīga profesiju nākotnes 
prognozēm. Tas nozīmē, ka šīs desmit profesijas ir pieprasītas un būs nepieciešamas arī nākotnē. 
Desmit pārstāvētākās profesijas katrā no iepriekš minētajām apakšnozarēm aplūkojamas atsevišķi 
Pielikumā Nr. 2. 
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 Informatīvais ziľojums „Par darba tirgus īstermiľa prognozēm 

2011. gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību 
virzieniem”, 2011. gada 28. februāris, pieejams interneta vietnē 
http://www.lm. gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/lmzino_280211-1.pdf. 
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Attēls Nr. 37 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem (%) inženierbūvniecības 
apakšnozarē 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot uzľēmumu darbinieku skaitu inţenierbūvniecības apakšnozarē, redzams, ka desmit 
apakšnozarē pārstāvētākās profesijas pēc darbinieku skaita ir bruģētājs, ceļu būvinţenieris, elektriķis, 
būvdarbu vadītājs, celtniecības mašīnu mehāniķis, būvinţenieris, būvkonstrukciju montētājs, telesakaru 
montieris un sanitārtehnisko iekārtu montētājs (Attēls Nr. 37) 

Kā redzams iepriekšējā attēlā, tad pašreizējā situācija būtiski neatšķiras no profesiju nākotnes 
prognozēm (izľemot bruģētāja profesiju, kurā strādājošo īpatsvars pašlaik ir 5,4%, bet pēc trīs gadiem 
bruģētāju īpatsvars būs jau 8,9% no nozares darbaspēka). Turklāt tādās profesijās kā būvkonstrukciju 
montētājs, būvinţenieris, būvdarbu vadītājs, celtniecības mašīnu mehāniķis, ceļu būvinţenieris un 
bruģētājs prognozēts darbinieku pieaugums, savukārt pārējās analizētajās profesijās – kritums. 

 
Attēls Nr. 38 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem (%) būvniecības un ainavu 
arhitektu pakalpojumu apakšnozarē 

Avots: Aptaujas dati 
Analizējot uzľēmumu darbinieku skaitu būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumu 

apakšnozarē, redzams, ka desmit apakšnozarē pārstāvētākās profesijas pēc darbinieku skaita ir ēku 
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inţeniertīklu tehniķis, bruģētājs, parka dārznieks, sētnieks, elektriķis, ainavu tehniķis, būvdarbu vadītājs, 
kokkopis (arborists) (Attēls Nr. 38).  

Būtiskas atšķirības ir vērojamas pieprasījumā pēc tādām profesijām kā ēku inţeniertīklu tehniķis, 
kuru skaits saskaľā ar prognozēm pēc trīs gadiem pieaugs par 6,9%. Savukārt pieprasījums pēc 
bruģētājiem šajā apakšnozarē pēc trīs gadiem samazināsies par 9% salīdzinājumā ar pašreizējo 
situāciju. Kā redzams attēlā, tad lielākā daļa no šīm desmit profesijām ir pieprasītas pašlaik un būs 
nepieciešamas arī nākotnē. 

 
Attēls Nr. 39 

Prognozes darbinieku skaita izmaiņām būvniecības nozarē (%)  
Avots: Aptaujas dati 

Tuvāko trīs gadu laikā lielākā uzľēmumu daļa (52,1% – 62,3%) visās apakšnozarēs plāno 
palielināt darbinieku skaitu. Ēku būvniecības, specializēto būvdarbu, arhitektūras un inţeniertehnisko 
pakalpojumu, tehniskās pārbaudes un analīzes apakšnozarē 62,3% uzľēmēju plāno palielināt 
darbinieku skaitu tuvāko trīs gadu laikā, savukārt 34,7% uzľēmēju norāda, ka darbinieku skaits, 
visticamāk, paliks nemainīgs. Tāpat 52,1% inţenierbūvniecības apakšnozares uzľēmumu un 57,9% 
būvniecības un ainavu arhitektūras pakalpojumu uzľēmumu plāno palielināt darbinieku skaitu, bet 
attiecīgi 42,6% un 36,4% respondentu uzskata, ka darbinieku skaits paliks nemainīgs. Kopējās 
prognozētās darbinieku izmaiľas nozarē vērtējamās pozitīvi, jo lielākā daļa uzľēmēju prognozē 
darbinieku skaitu palielināt vai saglabāt līdzšinējā līmenī un tikai neliela daļa uzľēmēju (3% – 5,6%) 
plāno samazināt uzľēmumā strādājošo skaitu tuvāko trīs gadu laikā. 
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8. Profesionālās izglītības piedāvājums 

8.1. Profesionālās izglītības raksturojums, esošo 
programmu uzskaitījums 

8.1.1. Vadošās izglītības iestādes 
Pēc Nacionālās izglītības iespēju datu bāzes (NIID) un Augstākās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas centra (AIKNC) publiski pieejamās informācijas Latvijā ar būvniecības nozari saistītās 
profesijas var apgūt 50 izglītības iestādēs (Pielikums Nr. 3), t.sk. augstskolās, koledţās, profesionālās 
izglītības iestādēs.  

2009. gada nogalē Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) izstrādāja Profesionālās 
izglītības iestāţu tīkla optimizācijas pamatnostādnes no 2010. līdz 2015. gadam, kurās noteikta 
turpmākā vīzija par izglītības iestādēm daţādās nozarēs Latvijā, t.sk. būvniecības nozarē.  

Sadarbībā ar Latvijas Būvnieku asociāciju, novadu pašvaldībām, plānošanas reģioniem un 
profesionālās izglītības iestādēm tika izvērtēts profesionālās izglītības iestāţu materiāli tehniskais 
nodrošinājums un attīstības iespējas, iepriekšējo gadu darbības rezultāti, programmu apvienošanas 
iespējas un noteikts profesionālās izglītības iestāţu statuss. 

Būvniecības izglītības jomā tika plānots izveidot četrus profesionālās izglītības kompetences 
centrus

40
: Kurzemē (Liepājas Valsts tehnikumā), Latgalē (Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā), 

Vidzemē (Priekuļu un Jāľmuiţas Valsts tehnikumā), Zemgalē (Jelgavas Amatniecības vidusskolā). Kā 
izglītības iestādes ar specializāciju tika piedāvāts veidot Rīgas Būvniecības vidusskolu (apdares darbu 
tehniķis, namdaris un būvkonstrukciju montētājs), Rīgas Pārdaugavas profesionālo vidusskolu (sausās 
būves celtnieks), Rīgas Celtniecības koledţu (arhitektūras tehniķis, būvtehniķis, ēku inţeniertīklu 
tehniķis, ceļu būvtehniķis), Ogres Valsts tehnikumu (namdaris), Saldus Profesionālo vidusskolu (ceļu 
būvtehniķis un sausā būve), Daugavpils Celtnieku profesionālo vidusskolu (apdares darbu tehniķis, 
sanitārtehnisko iekārtu montētājs, ceļu būvtehniķis) un Mālpils Profesionālo vidusskolu (ēku inţeniertīklu 
tehniķis), bet Limbaţu Profesionālo vidusskolu tika piedāvāts veidot kā izglītības iestādes pamatprasmju 
apguvei.

41
 

8.1.2. Nozarē esošās izglītības programmas 
Kopumā būvniecības nozarē profesionālo izglītību iespējams apgūt daţādos līmeľos – no 

arodizglītības līdz augstākajai izglītībai. Nākamajā tabulā attēlots, kādas profesijas un kurās Latvijas 
izglītības iestādēs pašlaik tiek piedāvātas izglītības programmas būvniecības nozarē. 

 
Tabula Nr. 30. Latvijas izglītības iestādes būvniecības nozarē  

Npk. Profesija Izglītības iestāde 

1 Remontstrādnieks Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
 „Latgales mācību centrs” 
Viduslatgales Profesionālā vidusskola 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Mācību centrs „BUTS” 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Arodskola „Dzīvesprieks” 
Rīgas Būvniecības vidusskola 

                                                      
 
 
40

 Kompetences centrs –profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei 
visās attiecīgajās nozares pamatprofesijās. Tās uzdevums ir sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju 
apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm un kalpot kā jaunāko tehnoloģiju apguves vietai gan jauniešiem, gan 
pieaugušajiem. Nākotnē paredzēts pildīt eksaminācijas centra funkcijas, arī neformālā ceļā iegūtas izglītības atzīšanai. 
„Informatīvais ziľojums par reformu norisi profesionālajā izglītībā”, 2011. gada 11. jūlijs. Pieejams interneta vietnē 
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/info_zinojumi/IZMzino_110711_IZ.1734.pdf. 
41

 Profesionālās izglītības iestāţu tīkla optimizācijas pamatnostādnes  

2010. – 2015. gadam, 2009. gada 22.decembris, pieejams interneta vietnē 
http://izm.izm. gov.lv/upload_file/Izglitiba/Profesionala_izglitiba/IZMPam_231209_TA4628.pdf. 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/info_zinojumi/IZMzino_110711_IZ.1734.pdf
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Npk. Profesija Izglītības iestāde 

2 Būvstrādnieks Barkavas Arodvidusskola 
 „Latgales mācību centrs” 
Skrundas Arodvidusskola 
Alsviķu Profesionālā skola 

3 Namdara palīgs  „Latgales mācību centrs” 

4 Apdares darbu strādnieks Aizkraukles Profesionālā vidusskola 
Skrundas Arodvidusskola 
„Latvijas neatkarīgā inspekcija” mācību centrs 
 „Latgales mācību centrs” 
Barkavas Arodvidusskola 
Mācību centrs „BUTS” 
Laidzes Profesionālā vidusskola 
mācību centrs „Austrumvidzeme” 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Limbaţu Profesionālā vidusskola 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
Viduslatgales Profesionālā vidusskola 
Rīgas Būvniecības vidusskola 
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Liepājas Valsts tehnikums 
„Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 

5 Krāsotājs Skrundas Arodvidusskola 
Laidzes Profesionālā vidusskola 
„Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Liepājas Valsts tehnikums 

6 Apmetējs Mācību centrs „BUTS” 
Barkavas Arodvidusskola 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Liepājas Valsts tehnikums 

7 Betonētājs Mācību centrs „BUTS” 
 „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 

8 Jumiķis Mācību centrs „BUTS” 
Vidzemes profesionālās izglītības centrs 
 „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 

9 Mūrnieks Zaļenieku Arodvidusskola 
„Latgales mācību centrs” 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
„Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 
Apguldes Arodvidusskola 
Liepājas Valsts tehnikums 

10 Krāšľu podnieks Mācību centrs „BUTS” 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
Apguldes Arodvidusskola 

11 Dekorētājkrāsotājs Mācību centrs „BUTS” 

12 Flīzētājs Limbaţu profesionālā vidusskola 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Liepājas Valsts tehnikums 
Barkavas Arodvidusskola 

13 Bruģētājs Mācību centrs „BUTS” 
„Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 
Mācību centrs „Austrumvidzeme” 

14 Koka ēku celtnieks Mācību centrs „BUTS” 

15 Būvkonstrukciju montētājs Mācību centrs „BUTS” 
Rīgas Būvniecības vidusskola 

16 Sausās būves celtnieks Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 

17 Ēku siltinātājs „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 
Mācību centrs „BUTS” 

18 Portālceltľa operators „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 
Mācību centrs „BUTS” 

http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Aizkraukles%2BProfesion%25C4%2581l%25C4%2581%2Bvidusskola/
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Npk. Profesija Izglītības iestāde 

19 Tilta celtľu operators „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 

20 Autokrāvēja operators  „Latgales mācību centrs” 

21 Autokrāvēja vadītājs Mācību centrs „BUTS” 
„MBR” Mācību centrs 

22 Celtľa operators Mācību centrs „BUTS” 
„Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 

23 Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

Mācību centrs „Austrumvidzeme” 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
„Latgales mācību centrs” 
Mācību centrs „BUTS” 
„Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 
„Darba Drošības Serviss” 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
„Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 
Liepājas Valsts tehnikums 
Rīgas Būvniecības vidusskola 

24 Guļbūves ēku celtnieks Mācību centrs „Austrumvidzeme” 
Mācību centrs „BUTS” 
Jaunaglonas Arodvidusskola 
Ērgļu Arodvidusskola 

25 Interjera dizainers Rīgas Dizaina skola 

26 Ceļu būvtehniķis Saldus Profesionālā vidusskola 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

27 Namdaris Latgales Amatniecības meistaru skola 
Cēsu Profesionālā vidusskola  
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
„Latgales mācību centrs” 
„Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 
Mācību centrs „BUTS” 
Ērgļu arodvidusskola 
Viduslatgales Profesionālā vidusskola 
Latgales Amatniecības meistaru skola 
Rīgas Būvniecības vidusskola 
Ogres Valsts tehnikums 

28 Interjera noformētājs Rīgas Amatniecības vidusskola 
Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola 
„Valsts Pārtikas raţotāju vidusskola” 
Rīgas Dizaina skola 
Ogres Valsts tehnikums 
Privātā Profesionālā vidusskola „SIGMA” 
Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola” 

29 Ēku celtnieks „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 
„Latgales mācību centrs” 
Apguldes Arodvidusskola 
Austrumlatgales profesionālā vidusskola 
Priekuļu un Jāľmuiţas Valsts tehnikums 

30 Apdares darbu tehniķis Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
Priekuļu un Jāľmuiţas Valsts tehnikums 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Limbaţu Profesionālā vidusskola 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
Laidzes Profesionālā vidusskola 
Barkavas Arodvidusskola 
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 
Austrumlatgales profesionālā vidusskola 
Apguldes Arodvidusskola 
Liepājas Valsts tehnikums 
Rīgas Būvniecības vidusskola 

31 Būvtehniķis Saldus Profesionālā vidusskola 
Rīgas Būvniecības vidusskola 

32 Interjera dizaina speciālists Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola” 
Liepājas mākslas vidusskola 
Valmieras Mākslas vidusskola 
RSABAAs Profesionālā Vidusskola „VICTORIA” 
„Valsts Pārtikas raţotāju vidusskola” 
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Npk. Profesija Izglītības iestāde 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

33 Arhitektūras tehniķis Liepājas mākslas vidusskola 

34 Restauratora asistents Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

35 Ēku iekšējo komunikāciju 
montāţas un apkalpošanas 
speciālists 

„Latvijas neatkarīgā inspekcija” Mācību centrs 

36 Ēku inţeniertīklu tehniķis Mālpils Profesionālā vidusskola 

37 Vides dizaina speciālists Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

38 Arhitekta palīgs  Rīgas Celtniecības koledţa  

39 Būvdarbu vadītājs  Rēzeknes Augstskola  

40 Restaurators  Rīgas Celtniecības koledţa  

41 Mērnieks  Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

42 Namu pārvaldnieks  Rīgas Tehniskā universitāte  

43 Ainavu arhitekts  Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

44 Transportbūvju inţenieris  Rīgas Tehniskā universitāte  

45 Siltumenerģijas un 
siltumtehnikas inţenieris  

Rīgas Tehniskā universitāte  
Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle  

46 Vides inţenieris  Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

47 Zemes ierīcības inţenieris  Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

48 Inţenieris ģeodēzijā un 
kartogrāfijā 

Rīgas Tehniskā universitāte  

49 Vides pārvaldības speciālists  Liepājas Universitāte  

50 Arhitekts  Rīgas Tehniskā universitāte  

51 Ēku būvinţenieris Latvijas Lauksaimniecības universitāte  
Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle  

52 Interjera dizainers  Ekonomikas un kultūras augstskola  

53 Inţenieris siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijā 

Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle  

54 Nekustamā īpašuma 
ekonomists  

Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle  

55 Telpiskās attīstības plānotājs Latvijas Universitāte  

56 Celtniecības un ceļu būves 
mašīnu mehāniķis 

Smiltenes Valsts tehnikums 
Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

57 
Parka dārznieks 

„Bulduru Dārzkopības vidusskola” 
„Latvijas neatkarīgā inspekcija” Mācību centrs 

58 Kokkopis (arborists) Ērgļu Arodvidusskola 

59 Namu apsaimniekošanas 
meistars „Latvijas neatkarīgā inspekcija” Mācību centrs 

Kā redzams iepriekšējā tabulā, būvniecības nozarē izglītības iestādēs pašlaik iespējams apgūt 
59 profesijas. Visvairāk izglītības iestādēs ir iespējams apgūt tādas profesijas kā sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs, namdaris, apdares darbu tehniķis un interjera dizaina speciālists. 

Iespējas apgūt būvniecības nozares profesijas var vairākās izglītības iestādēs. Īpaši daudz šīs 
nozares profesiju iespējams apgūt Rīgas Tehniskajā universitātē un mācību centrā „ BUTS”. Daţu 
profesiju apguvi piedāvā tikai viena vai daţas izglītības iestādes. Piemēram, tilta celtľu operatora 
profesija ir apgūstama tikai Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrā.  

Tabula Nr. 31. Tālākizglītības iestādes un to programmas būvniecības nozarē 

Izglītības iestāde Nosaukums Piešķiramā kvalifikācija 

SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" mācību centrs Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

SIA „Latgales mācību centrs" Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Apmetējs 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Betonētājs 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Jumiķis 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Nekustamā īpašuma 
tirdzniecība un 
apsaimniekošana 

Nekustamā īpašuma aģents 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" Pašgājēju mašīnu vadīšana Portālceltľa operators 

http://www.aiknc.lv/standarti/arhpal.doc
http://www.aiknc.lv/standarti/RestauratorsPS0058.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/AinavuArhit.doc
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
http://www.aiknc.lv/standarti/TranspbuInzPS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Siltumenerg_siltumteh_inzenPS0252.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Siltumenerg_siltumteh_inzenPS0252.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/VidesInzhPS0329.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/ZemesIerInzenPS0429.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Vides_parv_specPS.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=15
http://www.aiknc.lv/standarti/EkuBuvinzPS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/InterjeraDizainers.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/NekustIpEkonps0328.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/NekustIpEkonps0328.pdf
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Izglītības iestāde Nosaukums Piešķiramā kvalifikācija 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Pašgājēju mašīnu vadīšana Tilta celtľa operators 

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs 

Būvdarbi Jumiķis 

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs 

Būvdarbi Namdaris 

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs 

Metālapstrāde 
Montāţas darbu 
atslēdznieks 

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs 

Metālapstrāde Skārdnieks 

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs 

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

SIA mācību centrs „Austrumvidzeme" Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

SIA „Latgales mācību centrs" 
Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

SIA „Latgales mācību centrs" Metālapstrāde Skārdnieks 

SIA „Latgales mācību centrs" Būvdarbi Namdaris 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Būvdarbi Ēku celtnieks 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Būvdarbi Namdaris 

SIA „Latgales mācību centrs" Būvdarbi Mūrnieks 

Mācību centrs "BUTS" Būvdarbi Namdaris 

Mācību centrs "BUTS" 
Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

Mācību centrs "BUTS" Pašgājējmašīnu vadīšana Celtľa operators 

Mācību centrs "BUTS" Pašgājējmašīnu vadīšana Portālceltľa operators 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Pašgājējmašīnu vadīšana Celtľa operators 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

Mācību centrs "BUTS" Metālapstrāde 
Montāţas darbu 
atslēdznieks 

Mācību centrs "BUTS" 
Nekustamā īpašuma 
tirdzniecība un 
apsaimniekošana 

Nekustamā īpašuma 
darījumu starpnieks 

Mācību centrs "BUTS" Būvdarbi Dekorētājkrāsotājs 

Mācību centrs "BUTS" 
Kokizstrādājumu 
izgatavošana 

Būvgaldnieks 

SIA "Darba Drošības Serviss" 
Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

SIA "Latgales mācību centrs" Būvdarbi Ēku celtnieks 

SIA "Latgales mācību centrs" 
Nekustamā īpašuma 
tirdzniecība un 
apsaimniekošana 

Nekustamā īpašuma 
darījumu starpnieks 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Metālapstrāde Skārdnieks 

Mācību centrs "BUTS" Būvdarbi Bruģētājs 

Mācību centrs "BUTS" Būvdarbi Guļbūves ēku celtnieks 

Ērgļu arodvidusskola Būvdarbi Namdaris 

Mācību centrs "BUTS" Būvdarbi Būvkonstrukciju montētājs 

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Būvdarbi Ēku celtnieks 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Būvdarbi Namdaris 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 
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Izglītības iestāde Nosaukums Piešķiramā kvalifikācija 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Būvdarbi Betonētājs 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Būvdarbi Bruģētājs 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Būvdarbi Jumiķis 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Būvdarbi Krāsotājs 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Būvdarbi Mūrnieks 

Jelgavas Amatniecības vidusskola Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Jelgavas Amatniecības vidusskola Būvdarbi Apdares darbu tehniķis 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Būvdarbi Ēku siltinātājs 

Jelgavas Amatniecības vidusskola Būvdarbi Apmetējs 

Jelgavas Amatniecības vidusskola Būvdarbi Flīzētājs 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Mācību centrs „BUTS" 
Nekustamā īpašuma 
tirdzniecība un 
apsaimniekošana 

Namu pārzinis 

Profesionālās izglītības kompetences centrs  
„Liepājas Valsts tehnikums" 

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs 

Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs 

Būvdarbi Krāsotājs 

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs 

Būvdarbi Flīzētājs 

Mācību centrs "BUTS" Būvdarbi Ēku siltinātājs 

Liepājas Valsts tehnikums Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Liepājas Valsts tehnikums Būvdarbi Krāsotājs 

Liepājas Valsts tehnikums Būvdarbi Flīzētājs 

Liepājas Valsts tehnikums Būvdarbi Apmetējs 

Ogres Valsts tehnikums 
Kokizstrādājumu 
izgatavošana 

Būvizstrādājumu galdnieks 

Ērgļu arodvidusskola Būvdarbi Guļbūves ēku celtnieks 

Ērgļu arodvidusskola Būvdarbi Namdaris 

Barkavas arodvidusskola Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Juridiskā koledţa 
Nekustamā īpašuma 
tirdzniecība un 
apsaimniekošana 

Namu pārzinis 

SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs Būvdarbi 
Ēku iekšējo komunikāciju 
montāţas un apkalpošanas 
speciālists 

SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs 
Nekustamā īpašuma 
tirdzniecība un 
apsaimniekošana 

Namu apsaimniekošanas 
meistars 

Mācību centrs „BUTS" Kokizstrādājumu 
izgatavošana 

Būvgaldnieks 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Betonētājs 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Apmetējs 

Mācību centrs „BUTS" 
Nekustamā īpašuma 
tirdzniecība un 
apsaimniekošana 

Namu pārzinis 

Mācību centrs „BUTS" Siltuma, gāzes un ūdens Sanitārtehnisko iekārtu 
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Izglītības iestāde Nosaukums Piešķiramā kvalifikācija 

tehnoloģija montētājs 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Namdaris 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Bruģētājs 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Guļbūves ēku celtnieks 

Mācību centrs „BUTS" Metālapstrāde 
Montāţas darbu 
atslēdznieks 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Ēku siltinātājs 

Mācību centrs „BUTS" Pašgājējmašīnu vadīšana Celtľa operators 

Mācību centrs „BUTS" Pašgājējmašīnu vadīšana Portālceltľa operators 

Mācību centrs „BUTS" 
Nekustamā īpašuma 
tirdzniecība un 
apsaimniekošana 

Nekustamā īpašuma 
darījumu starpnieks 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Dekorētājkrāsotājs 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Būvkonstrukciju montētājs 

Barkavas arodvidusskola Būvdarbi Apmetējs 

Barkavas arodvidusskola Būvdarbi Flīzētājs 

Skrundas arodvidusskola Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Rīgas Būvniecības vidusskola Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Rīgas Būvniecības vidusskola 
Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Ogres Valsts tehnikums 
Kokizstrādājumu 
izgatavošana 

Būvizstrādājumu galdnieks 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "MĀCĪBU UN 
KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" 

Nekustamā īpašuma 
tirdzniecība un 
apsaimniekošana 

Namu pārzinis 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Flīzētājs 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Mūrnieks 

„Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola 
„Citadele" 

Nekustamā īpašuma 
tirdzniecība un 
apsaimniekošana 

Namu pārzinis 

Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs" 

Metālapstrāde Skārdnieks 

Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs" 

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs" 

Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs" 

Būvdarbi Krāsotājs 

Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs" 

Būvdarbi Flīzētājs 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Krāsotājs 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Pašgājējmašīnu vadīšana Portālceltľa operators 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Pašgājējmašīnu vadīšana Tilta celtľa operators 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 

Pašgājējmašīnu vadīšana Celtľa operators 

Profesionālās izglītības kompetences centrs  
„Liepājas Valsts tehnikums" 

Būvdarbi Krāsotājs 

Profesionālās izglītības kompetences centrs  
„Liepājas Valsts tehnikums" 

Būvdarbi Apmetējs 

Profesionālās izglītības kompetences centrs  
„Liepājas Valsts tehnikums" 

Būvdarbi Flīzētājs 

Profesionālās izglītības kompetences centrs  
„Liepājas Valsts tehnikums" 

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Ēku celtnieks 

SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs Būvdarbi Mūrnieks 

SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs Būvdarbi Flīzētājs 
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SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs Būvdarbi Bruģētājs 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Apmetējs 

Mācību centrs „BUTS" Būvdarbi Betonētājs 

Rietumzemgales profesionālās izglītības 
kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības 
vidusskola" 

Būvdarbi Apmetējs 

Rietumzemgales profesionālās izglītības 
kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības 
vidusskola" 

Būvdarbi Flīzētājs 

Rietumzemgales profesionālās izglītības 
kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības 
vidusskola" 

Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Būvdarbi Apdares darbu strādnieks 

Profesionālās izglītības kompetences centrs  
„Liepājas Valsts tehnikums" 

Būvdarbi Krāsotājs 

Profesionālās izglītības kompetences centrs  
„Liepājas Valsts tehnikums" 

Būvdarbi Apmetējs 

Profesionālās izglītības kompetences centrs  
„Liepājas Valsts tehnikums" 

Būvdarbi Flīzētājs 

Profesionālās izglītības kompetences centrs  
„Liepājas Valsts tehnikums" 

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

Ogres Valsts tehnikums 
Kokizstrādājumu 
izgatavošana 

Būvizstrādājumu galdnieks 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola Būvdarbi Apdares darbu tehniķis 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību mācību centrs  
„AUSTRUMVIDZEME"  

Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģija 

Sanitārtehnisko iekārtu 
montētājs 

 
Analizējot tālākizglītības iespējas būvniecības nozarē, redzams, ka visvairāk tiek piedāvātas 

tādas tālākizglītības programmas tādās profesijās kā apmetējs, betonētājs un krāsotājs.  

8.1.3. Nozarē esošie profesiju standarti 
Profesijas standarts ir profesionālo izglītību reglamentējošs dokuments, kas nosaka 

profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, kā arī attiecīgās specifiskās prasības, kas nepieciešamas 
galveno darbu pienākumu un uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā. Šobrīd būvniecības nozarē ir 
izstrādāti 49 profesiju standarti.
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Tabula Nr. 32. Nozares profesiju standarti 

Npk. 
Reģistrācijas 

Nr. 
Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

1 PS 0020 Arhitektūra un būvniecība Būvdarbu vadītājs 4 

2 PS 0030 Arhitektūra un būvniecība 
Ēku iekšējo komunikāciju montāţas 
un apkalpošanas speciālists 3 

3 PS 0034 Arhitektūra un būvniecība Apmetējs 2 

4 PS 0035 Arhitektūra un būvniecība Flīzētājs 2 

5 PS 0036 Arhitektūra un būvniecība Grīdu klājējs 2 

6 PS 0037 Arhitektūra un būvniecība Tapešu līmētājs 2 

7 PS 0038 Arhitektūra un būvniecība Krāsotājs 2 

8 PS 0039 Arhitektūra un būvniecība Apdares darbu strādnieks 2 

9 PS 0040 Arhitektūra un būvniecība Sanitārtehnisko iekārtu montētājs 2 

10 PS 0058 Māksla Restaurators 4 

11 PS 0061 Arhitektūra un būvniecība Sausās būves celtnieks 2 

12 PS 0073 Arhitektūra un būvniecība Arhitekta palīgs 4 

13 PS 0074 Arhitektūra un būvniecība Arhitekta palīgs (teritoriju plānotājs) 4 

                                                      
 
 
42

 Valsts Izglītības satura centrs (VISC), 2011. gads, http://visc. gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml. 

http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml
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Npk. 
Reģistrācijas 

Nr. 
Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

14 PS 0075 Arhitektūra un būvniecība Arhitekta palīgs (interjerists) 4 

15 PS 0080 Arhitektūra un būvniecība Teritorijas plānotājs 5 

16 PS 0081 Arhitektūra un būvniecība Krāšľu podnieks 2 

17 PS 0136 Arhitektūra un būvniecība Remontstrādnieks 1 

18 PS 0138 Arhitektūra un būvniecība Apdares darbu tehniķis 3 

19 PS 0139 Arhitektūra un būvniecība Ēku celtnieks 3 

20 PS 0160 Arhitektūra un būvniecība Arhitektūras tehniķis 3 

21 PS 0163 Arhitektūra un būvniecība Būvtehniķis 3 

22 PS 0164 Arhitektūra un būvniecība Ēku inţeniertīklu tehniķis 3 

23 PS 0165 Arhitektūra un būvniecība Ceļu būvtehniķis 3 

24 PS 0168 Arhitektūra un būvniecība Ēku būvinţenieris 5 

25 PS 0174 Arhitektūra un būvniecība Mūrnieks 2 

26 PS 0193 Arhitektūra un būvniecība Namdaris 3 

27 PS 0233 Māksla Interjera noformētājs 3 

28 PS 0237 Arhitektūra un būvniecība Transportbūvju būvinţenieris 5 

29 PS 0252 Inţenierzinātne un tehnoloģijas 
Siltumenerģijas un siltumtehnikas 
inţenieris 5 

30 PS 0268 Vides aizsardzība Vides pārvaldības speciālists 5 

31 PS 0286 Komerczinības un administrēšana Namu pārvaldnieks 4 

32 PS 0292 Arhitektūra un būvniecība Telpiskās attīstības plānotājs 5 

33 PS 0303 Arhitektūra un būvniecība Būvstrādnieks 1 

34 PS 0324 Inţenierzinātnes un tehnoloģijas 
Celtniecības un ceļu būves mašīnu 
mehāniķis 3 

35 PS 0327 Komerczinības un administrēšana Namu pārzinis 3 

36 PS 0328 Komerczinības un administrēšana Nekustamā īpašuma ekonomists 5 

37 PS 0337 Komerczinības un administrēšana Namu apsaimniekošanas meistars 2 

38 PS 0341 Arhitektūra un būvniecība Guļbūves ēku celtnieks 2 

39 PS 0366 Arhitektūra un būvniecība Mērnieks 4 

40 PS 0384 Arhitektūra un būvniecība Koka ēku celtnieks 2 

41 PS 0387 Māksla Restauratora asistents 3 

42 PS 0391 Arhitektūra un būvniecība Jumiķis 3 

43 PS 0394 Arhitektūra un būvniecība Arhitekts 5 

44 PS 0398 Māksla Interjera dizaina speciālists 3 

45 PS 0414 Māksla Interjera dizainers 5 

46 PS 0429 Arhitektūra un būvniecība Zemes ierīcības inţenieris 5 

47 PS 0430 Arhitektūra un būvniecība Kartogrāfijas inţenieris 5 

48 PS 0431 Arhitektūra un būvniecība Ģeodēzijas inţenieris 5 

49 PS 0457 Arhitektūra un būvniecība Ainavu arhitekts 5 

Avots: Valsts izglītības satura centrs 

Ar profesiju standartu palīdzību notiek izglītības programmu satura saskaľošana ar darba 
devēju prasībām. Tiek sagatavoti profesiju standarti, uz kuru pamata izstrādā izglītības programmas. Ar 
būvniecības nozari saistītās profesijas ir apgūstamas galvenokārt arhitektūras un būvniecības jomā, kā 
arī atsevišķas profesijas mākslas un komerczinību un administrēšanas jomās.  

Lielākoties profesiju standarti izstrādāti otrā un trešā kvalifikācijas līmeľa profesijām. Pirmais, 
ceturtais un piektais kvalifikācijas līmenis ir sastopami retāk.  

8.2. Izglītības programmu piedāvājuma atbilstība nozares 
vajadzībām 

Šajā sadaļā tiks analizēta izglītības programmu piedāvājuma atbilstība nozares vajadzībām 
(absolventu kompetenču un prasmju atbilstība darba tirgus pieprasījumam), t.sk. darba devēju un 
izglītotāju vērtējumā. 
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8.2.1. Darba devēju vērtējumā 

Lai izvērtētu izglītības programmu piedāvājuma atbilstību nozares vajadzībām, šajā sadaļā tiks 
analizēts uzľēmēju vērtējums to jauniešu zināšanām un profesionālajām prasmēm, kuri dodas strādāt 
uz uzľēmumiem uzreiz pēc profesionālo mācību iestāţu un tehnikumu beigšanas. 

Kopumā, vērtējot būvniecības nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, 
kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas, 
var secināt, ka visaugstāk Rīgas reģionā tiek vērtēta iniciatīva (37,5% respondentu to novērtē augstu, 
piešķirot vērtējumus „4” un „5”), radošā domāšana (37,1%) un valodu zināšanas (35,6%). 

 
Attēls Nr. 40 

Rīgas reģiona uzņēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un profesionālajām prasmēm, kuri 
dodas strādāt uz uzņēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas 

Avots: Aptaujas dati 
 

Zemāk tiek vērtēta jauniešu spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās (40,6% 
respondentu to novērtēja kā zemu, piešķirot vērtējumus „1” un „2”) un praktiskās profesionālās prasmes 
(35,7%) (Attēls Nr. 40). 

 
Attēls Nr. 41 

Pierīgas reģiona uzņēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un profesionālajām prasmēm, 
kuri dodas strādāt uz uzņēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas 

Avots: Aptaujas dati 
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Kopumā, vērtējot būvniecības nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, 
kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas, 
Pierīgas reģionā visaugstāk tiek vērtētas valodu zināšanas (32,5%), iniciatīva (27,5%) un radošā 
domāšana (25%). 

Zemāk tiek vērtēta jauniešu spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās (52,5%) un 
praktiskās profesionālās prasmes (47,5%) (Attēls Nr. 41). 

 
Attēls Nr. 42 

Vidzemes reģiona uzņēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un profesionālajām prasmēm, 
kuri dodas strādāt uz uzņēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas 

Avots: Aptaujas dati 

Kopumā, vērtējot būvniecības nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, 
kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas, 
Vidzemes reģionā visaugstāk tiek vērtētas valodu zināšanas (31,3%), iniciatīva (29,7%) un radošā 
domāšana (28,2%).  

Zemāk tiek vērtēta jauniešu spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās (48,4%) un 
praktiskās profesionālās prasmes (45,3%) (Attēls Nr. 42). 

 
Attēls Nr. 43 

Kurzemes reģiona uzņēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un profesionālajām prasmēm, 
kuri dodas strādāt uz uzņēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas  

Avots: Aptaujas dati 
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Tāpat kā iepriekš, vērtējot Kurzemes reģiona būvniecības nozares jauno speciālistu 
profesionālās zināšanas un prasmes, kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc 
profesionālo arodskolu un tehnikumu pabeigšanas, var secināt, ka visaugstāk tiek vērtētas teorētiskās 
zināšanas (40,7%), valodu zināšanas (35,6%) un iniciatīva (27,1%). 

Zemāk tiek vērtēta jauniešu spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās (42,4%) un 
praktiskās profesionālās prasmes (32,3%) (Attēls Nr. 43). 

 
Attēls Nr. 44 

Zemgales reģiona uzņēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un profesionālajām prasmēm, 
kuri dodas strādāt uz uzņēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas  

Avots: Aptaujas dati 

Tāpat kā iepriekš, vērtējot Zemgales reģionā būvniecības nozares jauno speciālistu 
profesionālās zināšanas un prasmes, kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc 
profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas, var secināt, ka visaugstāk tiek vērtēta iniciatīva, radošā 
domāšana un valodu zināšanas. 

Zemāk tiek vērtētas jauniešu praktiskās profesionālās prasmes (41,9%) un spēja patstāvīgi rast 
risinājumu nestandarta situācijās (34,9%) (Attēls Nr. 44). 

 
Attēls Nr. 45 

Latgales reģiona uzņēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un profesionālajām prasmēm, 
kuri dodas strādāt uz uzņēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas  

Avots: Aptaujas dati 
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Latgales reģionā visaugstāk ir vērtēta radošā domāšana, iniciatīva un teorētiskās zināšanas, 
zemāk - spēja patstāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās un praktiskās profesionālās prasmes. 

Kopumā, vērtējot aptaujas rezultātus par būvniecības nozares jauno speciālistu profesionālām 
zināšanām un prasmēm, kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc profesionālo arodskolu 
un tehnikumu beigšanas, var secināt, ka visaugstāk darba devēji vērtē jauniešiem piemītošo iniciatīvu un 
radošo domāšanu, bet viszemāk – spēju patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās. 

Visos reģionos jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc profesionālo arodskolu un 
tehnikumu beigšanas, zemu tiek vērtēta jauniešu spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās 
un praktiskās profesionālās prasmes. 

8.2.2. Izglītotāju vērtējumā 

Iepriekšējā sadaļā tika analizētas jauniešu kompetences, prasmes un attieksmes darba devēju 
vērtējumā. Lai iegūtu plašāku priekšstatu par absolventu zināšanām un prasmēm, šajā sadaļā papildus 
iepriekš analizētajam, tiks sniegts izglītotāju vērtējums par izglītības iestāţu absolventu zināšanām un 
profesionālajām prasmēm. Tas ir nozīmīgs rādītājs, lai noskaidrotu izglītības programmu piedāvājuma 
atbilstību nozares vajadzībām, jo izglītotāji ikdienā strādā visciešākajā saskarsmē ar izglītojamiem. 

Analīze veikta, pamatojoties uz aptaujā iegūto informāciju, kuras ietvaros tika aptaujātas 
septiľas izglītības iestādes Latvijā, kas piedāvā akreditētas ar būvniecības nozari saistītas profesionālo 
studiju programmas. 

Analizējot izglītības programmu piedāvājuma atbilstību nozares vajadzībām izglītotāju 
vērtējumā, tika izpētītas nepilnības attiecīgajās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā, izglītības iestāţu 
sadarbība ar uzľēmējiem, faktori, kas ietekmē izglītības iestādes darbu un spēju sniegt kvalitatīvas 
vispārējās un profesionālās zināšanas izglītojamiem, daţādu sociālo partneru (pašvaldību, valsts, NVO, 
asociāciju un citu sociālo partneru) atbalsta veidu novērtējums, izglītības iestāţu absolventu zināšanu, 
prasmju un attieksmju novērtējums, absolventu aptuvenais procentuālais skaits, kuri strādā savā 
iegūtajā profesijā, un citi absolventu nodarbinātības rādītāji.  

Absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeņa novērtējums 

Analizējot absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeni, secinām, ka aptaujāto izglītības 
iestāţu absolventu spēja iekļauties kolektīvā un izglītības iestādēs apgūtās praktiskās iemaľas pēc 
respondentu domām ir augstā un ļoti augstā līmenī (to norādīja 85,7% respondentu). Absolventiem ir 
skaidra vēlamās profesijas izvēle (71,4%), arī absolventu mērķtiecības līmenis (57,1%) un teorētiskās 
zināšanas (57,2%) kopumā tiek vērtētas kā augstas.  

 
Attēls Nr. 46 

Absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeņa novērtējums  
(1-niecīgs, 2-zems, 3-vidējs, 4-augsts, 5-ļoti augsts līmenis) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
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Lielākā daļa aptaujāto (85,7%) norādīja, ka absolventu svešvalodu zināšanu līmenis ir zems vai 
vidējs, turklāt šis kritērijs salīdzinājumā ar pārējiem izvērtējamiem kritērijiem pēc aptaujas datiem tika 
novērtēts viszemāk.  

Izglītības iestāţu aptaujas rezultāti atšķiras no iepriekš analizētajiem uzľēmēju aptaujas 
rezultātiem, kuras ietvaros uzľēmējiem tika lūgts novērtēt zināšanas prasmes un attieksmes jaunajiem 
darbiniekiem jeb tiem darbiniekiem, kuri izglītību ieguvuši pēdējo trīs gadu laikā. 58% uzľēmēju 
norādīja, ka jauno darbinieku profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde, ir zemā vai vidējā 
līmenī, savukārt izglītības iestāţu pārstāvji absolventu praktiskās iemaľas un teorētiskās zināšanas 
raksturo augstā vai ļoti augstā līmenī (attiecīgi 57,2% un 85,7%). 

Izglītotāju vērtējums būtiski atšķiras no darba devēju vērtējuma. Svešvalodu zināšanas izglītotāji 
vērtē zemu (tas ir viszemākais novērtējums), taču uzľēmēji kopumā šo faktoru vērtē kā vienu no 
vislabākajiem. Toties praktiskās profesionālās zināšanas izglītotāji vērtē visaugstāk, taču uzľēmēji tās 
novērtējuši kā vienas no viszemākajām. Līdzīgi novērtētas tikai teorētiskās zināšanas. 

Praktisko zināšanu vērtējuma atšķirības varētu būt skaidrojamas ar atšķirīgo priekšstatu par to, 
kādai jābūt praktiskajai izglītībai, kā arī ar tādas izglītības programmas nepieciešamību, kas ir vairāk 
vērsta uz jauniešu praktisko zināšanu attīstīšanu. 

Absolventu nodarbinātība 

Gandrīz puse respondentu (42,9%) norādīja, ka aptuveni 60–80 % absolventu pēc izglītības 
iestādes beigšanas strādā profesijā, kuru apguvuši izglītības iestādē. Tas liecina, ka absolventi, apgūstot 
šo profesiju, saprot, ko vēlas darīt savā karjerā. To apstiprina arī izglītotāju augstais novērtējums 
skaidrai vēlamās profesijas izvēlei. Kopumā šāda tendence ir vērtējama pozitīvi, jo absolventi strādā 
profesijā atbilstoši savai iegūtajai kvalifikācijai. 

 
Attēls Nr. 47 

Absolventu raksturojums, kuri strādā iegūtajā profesijā 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

 

Nedaudz mazāk kā trešā daļa aptaujāto (28,6%) norāda, ka aptuveni 40–60% absolventu strādā 
savā iegūtajā profesijā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, un tāda pati respondentu daļa (28,6%) 
pauda viedokli, ka lielākā daļa absolventu (80–100%) pēc izglītības iestādes beigšanas strādā savā 
iegūtajā profesijā. Var secināt, ka kopumā lielākā daļa absolventu pēc izglītības iestāţu beigšanas 
izvēlas strādāt savā iegūtajā profesijā būvniecības nozarē. Šis kopumā ir labs rādītājs.  

 
Attēls Nr. 48 

Absolventu nodarbinātības raksturojums 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
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Izvērtējot absolventu nodarbinātību, aptuveni puse izglītības iestāţu, kurās tiek piedāvātas ar 
būvniecības nozari saistītas izglītības programmas, absolventu (47,8%) pēc izglītības iestādes 
beigšanas strādā savā profesijā Latvijā; aptuveni piektā daļa (19,1%) absolventu strādā ārvalstīs; 
13,4% absolventu izvēlas strādāt citā nozarē; 16,2% turpina izglītību augstākās izglītības iestādēs. Par 
15,1% absolventu izglītības iestādēm nav informācijas, bet neviena no septiľām aptaujātajām izglītības 
iestādēm nenorādīja, ka iestādē ir būvniecības nozares izglītības programmu absolventi, kuri pašlaik 
nestrādā vai nemācās.  

8.3. Nozares darbaspēka tālākizglītība un karjeras 
izaugsmes iespējas 

Lai izpētītu profesionālās izglītības piedāvājuma atbilstību nozares vajadzībām, iepriekš tika 
analizētas jauniešu zināšanas, prasmes un attieksmes, kā arī absolventu nodarbinātības rādītāji. Šajā 
sadaļā tiks sniegts nozares darbaspēka kvalifikācijas celšanas iespēju, sadarbības starp darba devējiem 
un izglītības iestādēm, izglītības iestāţu darbu ietekmējošo faktoru raksturojums.  

8.3.1. Pārkvalifikācijas iespējas, kvalifikācijas celšanas iespējas 

Lielākā daļa uzľēmumu nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem kursiem (to norāda                 
75,9%–79,8% aptaujāto). 

 
Attēls Nr. 49 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem sadalījumā pa būvniecības nozares 
apakšnozarēm (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Ēku būvniecības apakšnozarē vēlmi pēc specifiskiem kursiem ir izteikuši 24,1% uzľēmumu. 
Līdzīgi rezultāti ir būvniecības un ainavu arhitektūras pakalpojumu (24%) un inţenierbūvniecības 
(20,2%) apakšnozarē. 

 
Attēls Nr. 50 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem būvniecības nozarē sadalījumā pēc uzņēmumu 
lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 
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Apkopojot rezultātus pēc uzľēmumu lieluma, tāpat kā iepriekš analizējot pa NACE 2.red. 
sektoriem, lielākā daļa uzľēmumu nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem kursiem. Visvairāk specifiskos 
kursus vēlas mazie uzľēmumi (26%) un mikrouzľēmumi (22,4%). 

Lai gan lielākā daļa uzľēmēju nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem kursiem uzľēmumiem 
būvniecības nozarē, tomēr ir diezgan liels nosaukto kursu skaits, kurus uzľēmēji tomēr vēlas šajā 
nozarē apgūt (Pielikums Nr. 4). 

 
Attēls Nr. 51 

Papildu zināšanu, prasmju un profesionālās pilnveides kursu piedāvājums sadalījumā pa 
būvniecības nozares apakšnozarēm (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot datus par iespēju apgūt papildu zināšanas un prasmes būvniecības nozarē, lielākā 
daļa uzľēmēju uzskata, ka darbinieki uzľēmumā var apgūt papildu zināšanas prasmes, lai kvalificēti 
veiktu savu darbu (40%–57,4%). Tāpat nozarē ir uzľēmumi, kuri nevar piedāvāt mācību iespējas 
uzľēmuma ietvaros: ēku būvniecības, specializēto būvdarbu, arhitektūras un inţeniertehnisko 
pakalpojumu, tehniskās pārbaudes un analīzes apakšnozares uzľēmumos tādi ir 24,1%, būvniecības un 
ainavu arhitektūras pakalpojumu apakšnozares uzľēmumos - 24% un inţenierbūvniecības 
apakšnozarē  - 18,1% uzľēmumu. Rezultāti atbilst uzľēmumu vēlmei pēc specifiskiem kursiem.  

 
Attēls Nr. 52 

Papildu zināšanu, prasmju un profesionālās kompetences kursu piedāvājums sadalījumā pēc 
uzņēmumu lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot iespēju apgūt papildu zināšanas un prasmes uzľēmumos būvniecības nozarē (%) 
sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma, ir vērojamas līdzīgas tendences. Lielākā daļa vidējo un lielo 
uzľēmēju uzskata, ka darbinieki uzľēmumā var apgūt papildu zināšanas prasmes, lai kvalificēti veiktu 
darbu un uzturētu savu kompetences līmeni. Visvairāk to uzľēmumu, kuriem pašiem ir iespēja apmācīt 
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darbiniekus, lai uzturētu vajadzīgo kompetences līmeni, ir lielo uzľēmumu kategorijā (75%). Tāpat visās 
kategorijās ir uzľēmumi, kuriem iespējas apmācīt savus darbiniekus ir labākas nekā jebkur citur       
(9,1%–17,1% atkarībā no uzľēmumu lieluma). Sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma                          
9,1%–26% uzľēmumu nevar piedāvāt mācību iespējas, no tiem 26% respondentu nevar piedāvāt 
mācību iespējas mikrouzľēmumu kategorijā (Attēls Nr. 52). 

 
Attēls Nr. 53 

Profesionālās pilnveides kursu rīkošanas biežums būvniecības nozares apakšnozarēs (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Apkopojot datus par profesionālās pilnveides kursu rīkošanas bieţumu būvniecības nozarē, 
kopumā profesionālās pilnveides kursi visās apakšnozarēs notiek retāk nekā reizi gadā (37%–37,4%) 
vai reizi gadā (20,7% – 38%), savukārt reizi pusgadā vai bieţāk pilnveides kursus rīko                        
13%–17,7% nozares uzľēmēju. Nedaudz vairāk nozares uzľēmēju (12% – 24,2%) norāda, ka šādi 
pilnveides kursi uzľēmumos netiek rīkoti nekad.  

 
Attēls Nr. 54 

Profesionālās pilnveides kursu rīkošanas biežums uzņēmumos būvniecības nozarē sadalījumā 
pēc uzņēmumu lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot sadalījumu pēc uzľēmumu lieluma rezultāti ir atšķirīgi. Vislabākās mācību iespējas 
tiek piedāvātas lielajos uzľēmumos (87,5% uzľēmumu apmācības kursi notiek reizi gadā, bet        
12,5% – reizi pusgadā). Savukārt mikro, mazo un vidējo uzľēmumu kategorijās 20,1% – 
31,8% uzľēmumu piedāvā apmācības iespējas reizi gadā, bet 8,4% – 22,7% aptaujāto norāda, ka 
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šādas iespējas tiek piedāvātas reizi pusgadā. Mikro, mazo un vidējo uzľēmumu kategorijās lielākā daļa 
(35,4%–41,6%) aptaujāto norāda, ka apmācība tiek rīkota retāk nekā reizi gadā vai nekad. To norāda 
4,5%–26,6% uzľēmēju. Lielākā daļa aptaujāto būvniecības nozares uzľēmumu ir gatavi finansēt 
darbinieku kvalifikācijas celšanu (62,3%–87,5%). 

Lai arī uzľēmumi nodrošina mācības, mikro, mazajos un vidējos uzľēmumos tās pārsvarā 
notiek reti. Tas varētu būt skaidrojams arī ar nelielo specifisko kursu pieprasījumu, tomēr, redzot 
apakšnozaru attīstības specifiku, sagaidāms, ka pieprasījums varētu pieaugt. Tāpēc arī apmācība notiek 
bieţāk, un šādi uzľēmumi spēj arī piedāvāt apmācības iespējas vairāk nekā mazāki uzľēmumi. 

 
Attēls Nr. 55 

Nozares uzņēmumu gatavība finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu sadalījumā pēc 
uzņēmumu lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Visvairāk savu darbinieku kvalifikācijas celšanu ir gatavi finansēt lielie uzľēmumi – 87,5%, 
savukārt vismazāk mikrouzľēmumi – 62,3%. Mazo un vidējo uzľēmumu kategorijās respondentu 
viedoklis ir līdzīgs, jo attiecīgi 68,9% un 68,2% uzľēmēju ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas 
celšanu, bet mikrouzľēmumu kategorijā 62,3% uzľēmumu ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas 
celšanu. 

 
Attēls Nr. 56 

Nozares uzņēmumi, kuri finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu sadalījumā pa būvniecības 
nozares apakšnozarēm (%) 

Avots: Aptaujas dati 
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finansē, tomēr salīdzinoši mazāk, piemēram, ēku būvniecības, specializēto būvdarbu, arhitektūras un 
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inţeniertehnisko pakalpojumu, tehniskās pārbaudes un analīzes apakšnozarē – 35,6%. Kopumā nozarē 
aptuveni 43% uzľēmumu pašlaik finansē savu darbinieku kvalifikācijas celšanu.  

 
Attēls Nr. 57 

Nozares uzņēmumi, kuri finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu sadalījumā pēc uzņēmumu 
lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Savukārt sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma visvairāk darbinieku kvalifikācijas celšanu finansē 
lielie uzľēmumi (87,5%), savukārt mikrouzľēmumu kategorijā vien 29,5% uzľēmumu finansē darbinieku 
kvalifikācijas celšanu. Mazo un vidējo uzľēmumu kategorijās attiecīgi 48,4% un 63,6% uzľēmumu 
pašlaik finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu. Tas liecina par to, ka lielie uzľēmumi nozarē finansē 
darbinieku kvalifikācijas celšanu ievērojami vairāk salīdzinājumā ar vidējiem un mazajiem uzľēmumiem. 
Tas skaidrojams ar to, ka lielajiem uzľēmumiem ir pieejami vairāk finanšu resursu un kapacitātes 
darbinieku kvalifikācijas celšanai. 

Tās apakšnozares, kuras bieţāk rīko kursus arī proporcionāli vairāk finansē darbinieku 
kvalifikācijas celšanu, kamēr tie uzľēmumi, kuri nespēj nodrošināt apmācību darbinieku kvalifikācijas 
celšanai, attiecīgi arī izsaka nepieciešamību pēc specifiskiem kursiem (Attēls Nr. 50 un Attēls Nr. 52). 
Tas pats vērojams apakšnozaru sadalījumā (Attēls Nr. 49 un Attēls Nr. 51).  

Lielie un vidējie uzľēmumi aptuveni tādā pašā līmenī finansē un arī gatavi turpmāk finansēt 
darbinieku kvalifikācijas celšanu, taču mazie un mikrouzľēmumi turpmāk finansēs vairāk darbinieku 
kvalifikācijas celšanu. Tas parāda, ka lielie un vidējie uzľēmumi ir vairāk ieinteresēti darbinieku attīstībā, 
kamēr mazie un mikrouzľēmumi sāk apzināties darbinieku kvalifikācijas celšanas nozīmi.  

8.4. Sadarbība starp darba devējiem un izglītotājiem 
Analīzē iepriekš tika apskatīti uzľēmumos pieejamie resursi darbaspēka kvalifikācijas 

paaugstināšanai. Šajā sadaļā tiks analizēti izglītības iestāţu un uzľēmēju sadarbības veidi, prakses 
organizēšanas iespējas, nozares tehnoloģiju izmantošana un speciālistu iesaiste mācību procesā. 

Īstenotās sadarbības ar uzľēmējiem analīze parāda, ka izglītības iestādes saľem atbalstu 
galvenokārt, uzľēmumos organizējot mācību ekskursijas (57,2% aptaujāto norādīja, ka šāda sadarbība 
ar uzľēmējiem tiek praktizēta bieţi vai ļoti bieţi). Retāk praktizētas vai vispār netiek īstenotas tādas 
sadarbības formas kā uzľēmēju dāvinājumi izglītības iestādēm, piemēram, tiem piederošās raţošanas 
iekārtas (85,7% respondentu šo kritēriju novērtēja kā reti praktizētu vai neesošu), uzľēmēju mācību 
programmu izstrādes līdzfinansēšana (83,3% respondentu norādīja, ka šāda sadarbība netiek 
praktizēta) un uzľēmumu sniegtās stipendijas studentiem/audzēkľiem (85,7% respondentu), kā arī 
uzľēmēju piedalīšanās izglītības iestādes padomēs/domēs (57,2% respondentu). Izvērtējot tādus 
sadarbības veidus kā uzľēmēju ziedojumi izglītības iestādes materiāli tehniskās bāzes pilnveidei un 
studentu/audzēkľu prakses vietu izveidošana uzľēmumos, secinām, ka šāda veida sadarbība tiek 
praktizēta tikai atsevišķos gadījumos, jo attiecīgi 57,1% un 42,9% aptaujāto šo kritēriju novērtēja vidēji. 
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Attēls Nr. 58 

Augstākās un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem 
 (1-netiek praktizēta; 5- tiek praktizēta bieži) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
 

Jautājumā par uzľēmumu speciālistu iesaisti lekciju lasīšanā respondentu domas dalījās, jo šis 
kritērijs līdzīgi tika novērtēts kā bieţi praktizēts un reti vai praktiski nepraktizēts (42,9%). Tas norāda, ka 
šāda sadarbība atsevišķās izglītības iestādēs tiek īstenota pastāvīgi, bet citās – tikai daţkārt. Tādējādi 
iespējams secināt, ka uzľēmēju vieslekcijas izglītības iestādēs Latvijā tiek organizētas nevienmērīgi. 

Kopumā finansiālā palīdzība ir maza, bet kompetenču atbalsts ir samērā augsts. Tas saskan arī 
ar izglītības iestāţu atbildēm. Tomēr lekciju lasīšana kā viens no sadarbības veidiem varētu tikt 
praktizēta bieţāk. Tajā pašā laikā ziedojumi materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai ir vērtējami pozitīvi. 

8.4.1. Prakses organizēšanas iespējas 
Saskaľā ar izglītības iestāţu aptaujas rezultātiem prakses organizēšanas iespējas kopumā 

vērtējamas kā labas, jo būvfirmas labprāt ľem izglītojamos praksē (arī maksājot par darbu), turklāt 
vienas izglītības iestādes pārstāvji norādīja, ka liela daļa sadarbības partneru ir bijušie skolas absolventi. 
Tiek slēgti sadarbības līgumi ar uzľēmumiem par prakses organizēšanu, kā arī trīspusējie līgumi par 
profesionālās izglītības iestāţu izglītojamā mācību praksi: 1.kursa izglītojamajiem praktiskās mācības 
notiek skolas darbnīcās, 2. un 3. kursa izglītojamajiem pēc izvēles praktiskās mācības notiek skolas 
laboratorijās, darbnīcās vai uzľēmumos, savukārt 4. kursa izglītojamie kvalifikācijas prakses programmu 
apgūst uzľēmumos. Izglītotāji norādīja, ka labākie skolas audzēkľi katru mācību gadu Leonardo da 
Vinči un Comenius projektu ietvaros praktiskās mācības apgūst ES valstīs, piemēram, Anglijā un Vācijā. 

Tomēr ne visi izglītības iestāţu pārstāvji sadarbību ar uzľēmējiem vērtē kā labu, norādot, ka 
sadarbība ar darba devējiem notiek iespēju robeţās, jo krīze būvniecības nozarē joprojām ir jūtama. 
Savukārt nākotnē prakses organizēšana būtu jāvirza uz to, ka potenciālie darba devēji paši piedāvā 
prakses iespējas savā uzľēmumā, lai audzēkľus sagatavotu konkrētajam uzľēmumam un pēc mācību 
pabeigšanas tie varētu strādāt šajā uzľēmumā. 
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Attēls Nr. 59 

Pēdējos trīs gados būvniecības nozares uzņēmumos uzņemto praktikantu skaits  
apakšnozaru sadalījumā (%)  

Avots: Aptaujas dati 

Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem visvairāk praktikantu pēdējos trīs gados sadalījumā 
pa uzľēmumu būvniecības nozares apakšnozarēm visos uzľēmumos bijuši profesionālās, vidējās un 
arodizglītības audzēkľi (55,4% – 65,1% no praktikantu kopskaita). Augstāko izglītības iestāţu studenti 
būvniecības nozares uzľēmumos pieľemti praksē ievērojami retāk, proti, 18,9% – 30,5% no praktikantu 
kopskaita apakšnozarēs. Visvairāk praktikantu ar augstāko izglītību ir inţenierbūvniecības apakšnozarē- 
30,5%. Tas, iespējams, ir saistīts ar šāda līmeľa izglītības nepieciešamību tieši šajā apakšnozarē. 
Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, visos sektoros aptuveni 13,1% – 16% praktikantu ir citi praktikanti, 
piemēram, NVA un maksas kursu audzēkľi. 

 
Attēls Nr. 60 

Pēdējos trīs gados pēc prakses beigām uzņēmumos strādāt palikušo praktikantu skaits 
apakšnozaru sadalījumā (%)  

Avots: Aptaujas dati 

Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem vislielākais skaits praktikantu, kuri pēc prakses 
palikuši strādāt uzľēmumos pēdējos trīs gados sadalījumā pa būvniecības nozares apakšnozarēm, ir 
profesionālās, vidējās un arodizglītības audzēkľi, turklāt visvairāk to ir būvniecības un ainavu 
arhitektūras pakalpojumu uzľēmumos – 65%. No studentiem ar augstāko izglītību vislielākais īpatsvars 
šajā ziľā ir inţenierbūvniecības sektorā – 38,9% un ēku būvniecības apakšnozares uzľēmumos – 
36,4%. Pētījuma rezultāti parāda arī to, ka visos sektoros aptuveni 15% – 21,4% praktikantu, kuri pēc 
prakses beigām palikuši strādāt uzľēmumos, ir citi praktikanti, piemēram, NVA un maksas kursu 
audzēkľi. 

8.4.2. Nozares tehnoloģiju izmantošana apmācības procesā 

Pēc izglītības iestāţu aptaujas datiem nozares tehnoloģiju izmantošana apmācību procesā 
notiek gandrīz visās izglītības iestādēs, t.sk. ar būvniecības firmu atbalstu skolas mēģina mācību 
procesā iekļaut daţādas nozarei aktuālas inovācijas, mācību process notiek skolas darbnīcās un darba 
„objektos”, skolā veicot iekšējos remontdarbus, vienlaicīgi nodrošinot mācību procesa efektivitāti un 
padarot skolas darba vidi pievilcīgāku. 

Atsevišķu izglītības iestāţu studentiem nav iespējas izmantot jaunākās tehnoloģijas apmācības 
procesā, jo būvfirmām ir atšķirīgs materiāli tehniskais nodrošinājums, tāpēc ne visur pieejamas 
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visjaunākās tehnoloģijas un iekārtas. Neskatoties uz to, audzēkľi tomēr apgūst veicamo darbu 
pamatprasmes atbilstoši profesijas standarta prasībām. Aptaujātie norāda, ka profesionālajā mācību 
procesā būtu jānodrošina iespēja audzēkľiem demonstrēt daţādas tehnoloģijas ar mācību modeļiem, 
piemēram, ar tādu mācību modeli kā apkures iekārtu darbība dzīvojamā mājā. 

8.4.3. Nozares speciālistu iesaistīšanās izglītības procesā 

Izvērtējot nozares speciālistu iesaisti izglītības procesā, izglītības iestāţu pārstāvji norādīja, ka 
nozares speciālisti tiek iesaistīti izglītības procesā gan kā vieslektori, gan semināru organizēšanā, kā arī 
audzēkľi tiek aicināti uz semināriem uzľēmumos, kur viľiem tiek piedāvātas iespējas apmeklēt 
uzľēmumus, piemēram, AS „Rīgas Siltums’’ atvērto durvju dienās. Izglītotāji norāda, ka lekcijās un 
praktiskajās mācībās tiek iesaistīti tādu uzľēmumu speciālisti kā SIA „Devi”, SIA , „IMI internesinel”, AS 
„Latvijas Gāze”, SIA „REMZ”, SIA „Uponor”, SIA „ENSO Baltic” u.c. 

Tāpat izglītotāji norāda, ka mācību procesa laikā tiek organizēti daţādi izglītojoši semināri 
audzēkľiem, piemēram, SIA ,,Knauf” seminārs par flīţu līmēm un apmetumiem. Uzľēmums arī atbalsta 
skolu praktisko apmācību nodrošināšanu ar nepieciešamajiem materiāliem, atbalsta starptautiskos 
skolotāju meistarības konkursus. SIA ,,Sakret” organizējis semināru par būvķīmiju, SIA ,,Sadolin” - par 
krāsām un krāsošanu, SIA ,,Maxit” - par hermētiķiem, siltumizolāciju un flīţu līmēm, SIA ,,Vivacolor” - 
par gruntējumiem un krāsām.  

Atsevišķu izglītības iestāţu pārstāvji norāda, ka lielāka atsaucība, salīdzinot ar būvfirmām, ir no 
būvmateriālu raţotājiem, piemēram, SIA „Knauf”, SIA „Lode”, SIA „Sakret”. Tāpat izglītības iestādes 
maksimāli cenšas iesaistīt skolas absolventus, uzaicinot uz semināriem un praktiskajām nodarbībām, kā 
arī organizējot mācību ekskursijas uz būvobjektiem. 

8.5. Ierobeţojumi izglītībai 
Pēdējais aspekts, kas tiks analizēts šajā sadaļā, ir izglītības iestāţu darbu ietekmējošie faktori, 

pamatojoties uz izglītības iestāţu aptaujas rezultātiem.  

Problēmas/nepilnības izglītības iestādēs Latvijā 

Saskaľā ar izglītības iestāţu aptaujas rezultātiem neviens no analizētajiem kritērijiem nav 
identificēts kā būtiska problēma izglītības iestādēs Latvijā. Kā vidēju līdz būtisku augstākās un 
profesionālās izglītības sistēmas nepilnību aptaujātie minēja informācijas trūkumu potenciālajiem 
audzēkľiem, darba devējiem un sabiedrībai kopumā (85,7%).  

 
Attēls Nr. 61 

Problēmas/nepilnības nozares atbilstošās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā 
(1-nav problēma; 5-būtiska problēma) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
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Izvērtējot kritērijus, kas nav uzskatāmi par nepilnībām nozares atbilstošās profesionālās 
izglītības iestādēs Latvijā, aptaujātie minēja pārāk šauras vai plašas specializācijas aspektu (71,4% un 
57,2% respondentu šo kritēriju novērtēja kā neesošu vai nebūtisku problēmu), kā arī praktisko, 
teorētisko mācību nesabalansētību izglītības programmās, 63,5% aptaujāto norādot, ka tā nav problēma 
vai ir nebūtiska problēma. 

Kā nebūtisku problēmu izglītības iestādēs, kurās iespējams apgūt ar būvniecības nozari 
saistītās profesijas Latvijā, respondenti raksturo arī ierobeţotu izglītības pieejamību un izvēli reģionos 
(71,5%), pārāk novecojušu un neatbilstošu materiāli tehnisko bāzi izglītības iestādēs, kā arī tādas 
problēmas kā izglītotāju trūkums vai to nepietiekama kvalifikācija (57,2% respondentu). 

Jautājumā par prakses vietu trūkumu uzľēmumos respondentu domas dalījās. Lai gan kopumā 
71,5% respondentu šo kritēriju novērtēja kā neesošu vai vidēja līmeľa problēmu. Līdz ar to var secināt, 
ka prakses vietu nodrošinājumā uzľēmumos pastāv būtiskas atšķirības starp izglītības iestādēm Latvijā. 

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošie faktori 

Kā galvenie faktori, kas būtiskie ietekmē izglītības iestādes spēju pildīt savu uzdevumu – sniegt 
kvalitatīvas vispārējās un profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem, minēti kvalificētu 
pedagogu un administratīvā personāla pieejamība un IT infrastruktūras pieejamība (71,5% respondentu 
šos kritērijus novērtēja kā augstas vai ļoti augstas ietekmes faktorus). Izvērtējot tādu kritēriju kā izglītības 
sistēmas administratīvie šķēršļi, respondentu domas dalījās, taču visi respondenti norādīja, ka šim 
kritērijam ir vidēja līdz ļoti augsta ietekme uz izglītības iestādes darbu. 

 
Attēls Nr. 62 

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošo faktoru novērtējums  
(1-niecīga, 2-zema, 3-vidēja, 4-augsta, 5-ļoti augsta ietekme) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Pēc aptaujas datiem tādiem faktoriem kā nozares zemais prestiţs sabiedrībā, informācijas par 
nozares attīstības tendencēm pieejamība, apmācībā izmantojamo tehnisko iekārtu esamība izglītības 
iestādē (71,7%), un konkurences ietekme izglītības sistēmā (57,1%) ir augsta līdz ļoti augsta ietekme uz 
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izglītības iestādes darbu. Vidējas un augstas nozīmes ietekmes faktori pēc aptaujāto domām ir 
vispārējās infrastruktūras attīstības līmenis un finanšu līdzekļu pieejamība (71,5%).  

Izglītības iestāžu saņemtais atbalsts 

Analizējot izglītības iestāţu aptaujas rezultātus, 57,1% respondentu norādīja, ka reģionālā 
līmeľa pašvaldību sniegtais atbalsts vērtējams kā niecīgs, līdz ar to ir jāsecina, ka šai atbalsta formai 
praktiski nav ietekmes uz izglītības iestāţu darbu. Vairāk par pusi respondentu (57,2%) arī pašvaldību 
sniegto atbalstu kopumā vērtēja kā niecīgu vai zemu.  

 
Attēls Nr. 63 

Faktoru, atbilstoši saņemtajam atbalstam, kas ietekmē izglītības iestādes darbu, novērtējums  
(1-niecīga, 2-zema, 3-vidēja, 4-augsta, 5-ļoti augsta ietekme) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
 

Kā vidējas līdz augstas nozīmes faktori tiek raksturoti valsts atbalsta programmu un/vai 
institūciju ietekme (71,4%). Izvērtējot IT infrastruktūras pieejamību, vairāk par pusi aptaujāto (71,4%) 
norāda uz šī faktora augsto vai ļoti augsto ietekmi uz izglītības iestādes darbu, bet 42,9% aptaujāto 
sadarbības ar NVO un asociācijām ietekmi uz izglītības iestādes darbu vērtēja kā augstu, bet 57,1% – 
kā niecīgu vai vidēju. 
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9. Ārējo faktoru ietekme 
Šajā sadaļā tiks analizēts būvniecības nozares uzľēmēju viedoklis par uzľēmumu darbību 

ietekmējošiem faktoriem. Katras nozares uzľēmumu darbību būtiski ietekmē ne tikai iekšējie faktori, bet 
arī ārējās ietekmes faktori. Nozares uzľēmumu aptaujas ietvaros darba devēji tika lūgti novērtēt ārējos 
faktorus un to ietekmes būtiskuma līmeni uz nozares uzľēmumu darbību. 

Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem būvniecības nozares ēku būvniecības, specializēto 
būvdarbu un arhitektūras un inţeniertehnisko pakalpojumu; tehnisko pārbauţu un analīţu apakšnozaru 
uzľēmēji kā augstas vai ļoti augstas nozīmes uzľēmuma darbību ietekmējošos faktorus atzīmē 
darbaspēka kompetences līmeni (92,7%), nodokļu izmaiľu politiku (86,4%) pirktspēju (81%) un 
darbaspēka pieejamību darba tirgū (82,2%). 

 
Attēls Nr. 64 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori ēku būvniecības  apakšnozarē (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 
Kā mazāk svarīgus faktorus šajā apakšnozarē uzľēmēji min mārketinga stratēģiju 

(55% respondentu šo kritēriju novērtēja kā nesvarīgu līdz vidēji svarīgu). Savukārt inţenierbūvniecības 
apakšnozares uzľēmumi kā pašus svarīgākos ietekmējošos faktorus atzīmē darbaspēka kompetences 
līmeni (92,5%), nodokļu izmaiľu politiku (86,4%) pirktspēju (81%) un darbaspēka pieejamību darba tirgū 
(82,2%).  

 
 

56.2% 

65.7% 

45.5% 

24.1% 

56.4% 

17.3% 

24.1% 

29.9% 

30.9% 

28.5% 

77.4% 

26.0% 

20.7% 

33.3% 

34.3% 

24.6% 

27.7% 

39.4% 

34.8% 

30.4% 

31.6% 

15.3% 

12.7% 

11.2% 

16.5% 

30.7% 

13.9% 

35.0% 

25.3% 

28.0% 

29.0% 

29.7% 

5.4% 

4.1% 

8.3% 

13.4% 

6.3% 

4.4% 

5.8% 

7.3% 

6.6% 

4.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Darbaspēka pieejamība darba 
tirgū 

Nodokļu izmaiľu politika 

Uzľēmējdarbības izmaksu 
izmaiľas 

Tehnoloģiskais progress un 
raţošanas modernizācija 

Pirktspēja 

Mārketinga stratēģija 

Kvalitātes prasību izmaiľas 

Konkurences ietekme 

Jaunu noieta tirgu apgūšana 

Normatīvo aktu izmaiľas 

Darbaspēka kompetences 
līmenis 

 5 - Svarīgs 4 3 2 1 - Nesvarīgs 



 

  88 
 

 
Attēls Nr. 65 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori inženierbūvniecības apakšnozarē (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 
Kā mazāk svarīgus faktorus šajā apakšnozarē uzľēmēji min mārketinga stratēģiju 

(51,7% respondentu šo kritēriju novērtēja kā nesvarīgu vai vidēji svarīgu).  
Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumu apakšnozares uzľēmumu aptaujas rezultāti rāda, 

ka svarīgākie uzľēmuma darbību ietekmējošie faktori ir pirktspēja (82,8%), darbaspēka kompetences 
līmenis (92,5%) un nodokļu izmaiľu politika (92,4%). 
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Attēls Nr. 66 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumu 
apakšnozarē (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem šajā sektorā uzľēmējdarbības izmaksas neviens no 
aptaujātajiem uzľēmumu pārstāvjiem nav novērtējis kā nesvarīgu faktoru. Mazāk svarīgs faktors pēc 
uzľēmēju domām ir mārketinga stratēģija, ko 72% respondentu novērtēja kā nesvarīgu vai vidēji 
svarīgu. Šie rezultāti kopumā ir līdzīgi citu iepriekš analizēto būvniecības apakšnozaru rezultātiem. 

Nobeigumā sniegts uzľēmumu darbību ietekmējošo faktoru apkopojums pēc to svarīguma par 
būvniecības nozari kopumā.  

Kā redzams nākamajā attēlā, būvniecības nozarē saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem 
galvenie uzľēmuma darbību ietekmējošie faktori ir darbaspēka kompetences līmenis, ko 
92,3% aptaujāto novērtēja kā svarīgu vai ļoti svarīgu, darbaspēka pieejamība darba tirgū (82,1%), 
nodokļu izmaiľu politika (87,2%) un iedzīvotāju pirktspēja (81,1%), bet kā mazāk svarīgs faktors minēts 
uzľēmuma mārketinga stratēģija, ko 55,2% respondentu novērtēja kā nesvarīgu vai vidēji svarīgu. 
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Attēls Nr. 67 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori būvniecības nozarē kopumā (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Galvenais ietekmes avots ir kvalitatīvs darbaspēka kompetences līmenis, kas sākas ar 
atbilstošas izglītības iegūšanu, tāpēc izglītība ir stūrakmens veiksmīgai nozares attīstībai. 
 

Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji reģionālajā dalījumā 

Reģionālā dalījuma dati norāda, kādas ir nozares sektoru attīstības tendences atsevišķos 
reģionos. Kopumā ir redzams, ka Rīgas reģions uzrāda visaugstākos uzľēmējdarbības rādītājus. Tas 
liecina, ka šajā reģionā būvniecības nozare ir ļoti nozīmīga salīdzinājumā ar pārējiem reģioniem. 
Būtiskākās atšķirības ir vērojamas  arhitektūras un inţeniertehnisko pakalpojumu, tehniskās pārbaudes 
un analīzes un būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumu sektoros, kur Rīgas reģionā galvenie 
uzľēmējdarbības rādītāji pārsniedz pārējos reģionus vairāk nekā 15 reiţu. Lai gan ēku būvniecības, 
inţenierbūvniecības un specializētajos būvdarbos tik būtisku atšķirību nav.  

 
 
 
 

53.9% 

66.0% 

45.2% 

25.7% 

56.1% 

17.2% 

24.0% 

29.1% 

31.6% 

29.9% 

76.0% 

28.2% 

21.2% 

33.6% 

33.8% 

25.0% 

27.6% 

40.3% 

35.3% 

28.9% 

30.6% 

16.3% 

13.6% 

10.4% 

17.0% 

30.4% 

13.8% 

35.9% 

25.3% 

27.4% 

29.3% 

29.7% 

5.9% 

2.5% 

1.7% 

3.6% 

7.4% 

2.8% 

13.6% 

5.9% 

5.3% 

7.0% 

7.6% 

2.6% 

5.7% 

4.5% 

3.2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Darbaspēka pieejamība darba 
tirgū 

Nodokļu izmaiľu politika 

Uzľēmējdarbības izmaksu 
izmaiľas 

Tehnoloģiskais progress un 
raţošanas modernizācija 

Pirktspēja 

Mārketinga stratēģija 

Kvalitātes prasību izmaiľas 

Konkurences ietekme 

Jaunu noieta tirgu apgūšana 

Normatīvo aktu izmaiľas 

Darbaspēka kompetences 
līmenis 

 5 - Svarīgs 4 3 2 1 - Nesvarīgs 



 

  91 
 

Tabula Nr. 33. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji reģionālajā sadalījumā 2009. gadā
43 

 
Apgrozījums 

(tūkst. Ls) 

Produkcijas 
vērtība 

(tūkst. Ls) 

Pievienotā 
vērtība 

(tūkst. Ls) 

Kopējā preču un 
pakalpojumu 

iepirkumu 
vērtība (tūkst. 

Ls) 

Personāla 
izmaksas 
(tūkst. Ls) 

Bruto 
kapitālieguldījumi 
materiālās lietās 

(tūkst. Ls) 

Nodarbināto 
personu 

skaits 

(F) BŪVNIECĪBA 

 Rīgas reģions  1 514 247  1 509 088     222 888  1 278 339    151 092   156 076  28 510  

 Pierīgas reģions     293 624     283 699   66 611     217 587   42 269   16 906   8 158  

 Vidzemes reģions     108 044     108 942   28 340   81 949   18 198  4 590   4 893  

 Kurzemes reģions     211 127     210 109   51 206     157 668   34 265  9 396   7 406  

 Zemgales reģions     103 290     104 303   29 190   76 850   17 968  2 119   4 234  

 Latgales reģions     100 909     104 746   32 587   72 019   18 357  3 341   5 630  

(F41) Ēku būvniecība 

 Rīgas reģions     645 186     633 337   41 027     579 811   43 230   133 465   8 064  

 Pierīgas reģions     126 172     115 208   17 616   98 715   13 992  6 349   3 013  

 Vidzemes reģions   53 632   53 516   12 435   42 337  6 934     987   1 971  

 Kurzemes reģions     116 773     116 607   22 479   93 826   12 929  3 540   3 258  

 Zemgales reģions   34 856   36 163  9 120   28 052  5 636     806   1 439  

 Latgales reģions   41 516   42 055   11 653   29 888  6 510  1 055   2 053  

(F42) Inženierbūvniecība 

 Rīgas reģions     448 516     450 092   93 691     354 862   51 053   10 264   6 393  

 Pierīgas reģions   117 481   119 037   37 781     79 283   21 210    7 523   2 456  

 Vidzemes reģions     24 604     25 068    8 431     16 151    6 669    2 374   1 234  

 Kurzemes reģions     44 932     45 512   13 866     30 360   10 087    3 031   1 339  

 Zemgales reģions     37 494     37 026   11 645     25 648    7 183   872   1 229  

 Latgales reģions     20 363     20 555    6 112     14 055    4 444    1 173     932  

(F43) Specializētie būvdarbi 

 Rīgas reģions   420 545   425 659   88 169   343 666   56 808   12 347   14 053  

 Pierīgas reģions  49 972  49 453    11 214  39 589    7 066    3 034    2 689  

 Vidzemes reģions  29 808  30 358    7 474  23 461    4 595    1 229    1 688  

 Kurzemes reģions  49 421  47 990    14 862  33 482    11 249    2 825    2 809  

 Zemgales reģions  30 940  31 114    8 425  23 151    5 149    441    1 566  

 Latgales reģions  39 031  42 136    14 822  28 076    7 402    1 113    2 645  

(M71) Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze 

Rīgas reģions  162 482   164 957    79 399  89 000    46 742    6 559    6 785  

Pierīgas reģions 10 464  9 757    4 574  6 344    2 321    638  618  

Vidzemes reģions 3 385  3 462    1 904  1 543    1 165    218  340  

Kurzemes reģions 8 784  9 036    4 820  4 259    3 026    303  489  

Zemgales reģions 2 853  2 972    1 151  1 811    1 052    198  325  

Latgales reģions 3 069  3 000    1 580  1 422    764    195  267  

(N81) Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 

Rīgas reģions 82 852  84 046    43 705  40 312    27 623    7 293    5 365  

Pierīgas reģions 6 756  6 812    2 456  4 551    1 483    405  634  

Vidzemes reģions 4 756  12 515    10 772  2 049    1 936    11 965  602  

Kurzemes reģions 3 364  3 470    1 869  1 670    997    710  385  

Zemgales reģions 2 200  2 227    1 164  996    800   50  224  

Latgales reģions 2 505  2 590    821  1 738    430    163  139  

Avots: CSP 

Ar būvniecību saistītajos sektoros Pierīgas un Kurzemes reģions uzrāda augstus 
uzľēmējdarbības rādītājus. Pierīgas un Kurzemes reģionos ēku būvniecības un specializēto būvdarbu 
sektoros šie abi reģioni uzrāda līdzīgus rezultātus, lai gan inţenierbūvniecības sektorā Pierīgas reģionā 
uzľēmējdarbības rādītāji ir augstāki nekā Kurzemes reģionā. Kopumā rezultāti norāda, ka Rīgas reģionā 
ir augstāka būvniecības nozares uzľēmumu un nodarbināto koncentrācija. 

 

                                                      
 
 
43

Šie ir jaunākie pieejamie dati reģionālajā sadalījumā.  
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Starptautiskā sadarbība 

Būvniecības nozarē notiek starptautiskas konferences, kurās notiek zināšanu apmaiľa un kurās 
bieţi tiek apspriesti zinātniskie pētījumi un globālās tendences būvniecības nozarē. Piemēram, 
starptautiskas konferences notiek Rīgas Tehniskajā universitātē arhitektūras un būvniecības izglītības 
programmu ietvaros. Arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauku inţenieru fakultātē ir 
notikusi starptautiska konference „Civil Engineering”. Šajā konferencē zināšanu un pieredzes apmaiľā 
piedalījās 65 pētnieki no septiľām valstīm, proti, no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Austrijas, Zviedrijas, 
Somijas un Argentīnas. Konference 2011. gadā bija veltīta vienai no būtiskākajām attīstības problēmām- 
globalizācijai un klimata pārmaiľām. Būvniecības nozare ir kļuvusi multidisciplināra, ietverot tādus 
zinātniskos virzienus kā būvkonstrukcijas, būvmateriāli un tehnoloģijas, arhitektūra, vides un hidro 
inţenierzinātne, kā arī ainavu plānošana. Konferencē tika prezentēti pētījumi saistībā ar globālo 
attīstības tendenci būvniecības nozarē un tās ietekmi. Daļa pētījumu bija saistīti ar tēmām par daţādiem 
kompozītiem un daudzslāľu materiāliem, plānsienu tērauda konstrukcijām un inovatīvu koksnes 
izstrādājumu pētījumiem.

44
 

Starptautiskas konferences par aktuālām būvniecības problēmām LLU Lauku inţenieru fakultātē 
notiek regulāri. Šo konferenču pirmsākums ir 1982. gadā noslēgtā vienošanās starp Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas Lauksaimniecības universitāšu Būvkonstrukciju katedrām par sadarbību zinātnē un mācību 
darbā.

 45
 

Vairāki būvniecības nozares uzľēmumi - „RE&RE”, biedrība Zaļās mājas, „Knauf”, „JAU”, 
„Ramirent”, „Saint-Gobain” - ir dibinājuši Ilgtspējīgas būvniecības atbalsta organizāciju. Organizācijas 
izveides mērķis ir risināt ilgtspējīgas būvniecības jautājumus, tās popularizēšana, novērtēšana, kā arī 
vietēja un starptautiska sadarbība ilgtspējīgas būvniecības veicināšanā un BREEAM Europe 
Commercial ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas un sertifikācijas sistēmas ieviešanā Latvijā. Ainārs 
Pauniľš, „RE&RE” valdes priekšsēdētājs, uzskata, ka šobrīd ir īstais brīdis, lai dibinātu šādu 
organizāciju un kvalitatīvi attīstītu, sakārtotu šo jautājumu Latvijā. Mirklī, kad būvniecība Latvijā 
atveseļosies pēc ekonomiskās lejupslīdes, viľaprāt, ir jābūt pilnībā gataviem un spējīgiem piedāvāt 
gatavu un sakārtotu ilgtspējīgas būvniecības koncepciju arī Latvijā”.46 

Turklāt Latvijas Būvnieku asociācija iesaistās ES finansētajos un organizētajos projektos, kuros 
tiek diskutēts par Eiropā nozīmīgām attīstības tendencēm. Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība 
veicina sekmīgu un kvalitatīvu būvniecības nozares attīstību, tajā skaitā arī attīstību ārpus Latvijas 
robeţām. Tas liecina, ka būvniecības nozare ir tendēta koncentrēties uz kvalitāti, tās ilgtspējīgu attīstību, 
kuras pamatā ir ne tikai zināšanu apmaiľa, bet arī organizāciju izveide, kas palīdz būvniecības 
uzľēmumiem nodrošināt kvalitāti un veicina būvniecības nozares attīstību. Ľemot vērā jaunākās 
attīstības tendences, kā arī energoefektivitātes un ilgtspējīgas būvniecības veicināšanu, ir paredzams, 
ka tas ietekmēs arī būvniecības profesiju pieprasījumu nākotnē.

47, 48
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 LIF starptautiskajā konferencē "Civil Engineering’11" vērtē klimata pārmaiľu ietekmi uz būvniecību un vidi, 

http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=5984. 
45

 LIF starptautiskajā konferencē "Civil Engineering’11" vērtē klimata pārmaiľu ietekmi uz būvniecību un vidi, 

http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=5984. 
46

 Dibina ilgtspējīgas būvniecības atbalsta organizāciju, (2010), http://www.diena.lv/bizness/ipasums/dibina-ilgtspejigas-

buvniecibas-atbalsta-organizaciju-737327. 
47

 Projekts „Under Consruction III”, http://latvijas-buvnieku-asociacija.lv/. 
48

 Par BASP, http://basp.lv/lv/par-basp. 
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Pielikums Nr.1 

Pamata informācija par respondentiem 

Tabula Nr. 34. Uzņēmumu kopējais skaits un aptaujājamo uzņēmumu skaits pa būvniecības 
nozares sektoriem 

Sektors pēc NACE 2.red. Uzņēmumu skaits 
Uzņēmumu skaits 

aptaujai 

Procentos no 
kopējā uzņēmumu 

skaita 

(41) Ēku būvniecība 3680 1472 40% 

(42) Inţenierbūvniecība 667 267 40% 

(43) Specializētie būvdarbi 5382 2153 40% 

(71) Arhitektūras un inţeniertehniskie 
pakalpojumi; tehniskā pārbaude un 
analīze 

1661 664 40% 

(81) Būvniecības un ainavu arhitektu 
pakalpojumi 

709 284 40% 

KOPĀ 12099 4840 40% 

 

Tabula Nr. 35. Aptaujāto uzņēmumu skaits un procentuālais apjoms no kopējā uzņēmumu skaita 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Aptaujāto 

uzņēmumu 
skaits 

Procentos 
no kopējā 

skaita 

(41) Ēku būvniecība 

4689 41,17% 
(42) Inţenierbūvniecība 

(43) Specializētie būvdarbi 

(71) Arhitektūras un inţeniertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze 

(81) Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 333 46.97% 

KOPĀ 5022 41,51% 

 

Tabula Nr. 36. Saņemto atbilžu skaits pa būvniecības nozares sektoriem 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Saņemto atbilžu 

skaits 

(41) Ēku būvniecība 211 

(42) Inţenierbūvniecība 101 

(43) Specializētie būvdarbi 135 

(71) Arhitektūras un inţeniertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze 89 

(81) Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi 27 

KOPĀ 563 
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Pielikums Nr.2 

Pieprasītākās profesijas būvniecības nozarē 

 
 

Attēls Nr. 47 
Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze profesiju griezumā (%) sadalījumā 

būvniecības nozares ēku būvniecības apakšnozarē 
Avots: Aptaujas dati 

 

Attēls Nr. 48 
Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze profesiju griezumā (%) sadalījumā 

būvniecības nozares specializēto būvdarbu apakšnozarē 
Avots: Aptaujas dati 
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Attēls Nr. 49 
Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze profesiju griezumā (%) sadalījumā 

būvniecības nozares arhitektūras un inženiertehnisko pakalpojumu; tehniskās pārbaudes un 
analīzes apakšnozarē 
Avots: Aptaujas dati 
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Pielikums Nr. 3 
 

Izglītības iestādes, kurās iespējams apgūt ar būvniecības nozari saistītās profesijas 
Npk. Izglītības iestāde 

1 Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

2 Alsviķu Profesionālā skola 

3 Apguldes Arodvidusskola 

4 Arodskola „Dzīvesprieks” 

5 Barkavas Arodvidusskola 

6 Cēsu Profesionālā vidusskola 

7 Viduslatgales Profesionālā vidusskola 

8 Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

9 Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola” 

10 Ekonomikas un kultūras augstskola  

11 Ērgļu Arodvidusskola 

12 Priekuļu un Jāľmuiţas Valsts tehnikums 

13 Jelgavas Amatniecības vidusskola 

14 Laidzes Profesionālā vidusskola 

15 Latgales Amatniecības meistaru skola 

16 Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

17 Latvijas Universitāte  

18 Liepājas Valsts tehnikums 

19 Liepājas mākslas vidusskola 

20 Liepājas Universitāte  

21 Limbaţu Profesionālā vidusskola 

22 Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

23 Mācību centrs „BUTS” 

24 Mālpils profesionālā vidusskola 

25 Ogres Valsts tehnikums 

26 Privātā Profesionālā vidusskola „SIGMA” 

27 Rēzeknes Augstskola  

28 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

29 Rīgas Amatniecības vidusskola 

30 Rīgas Būvniecības vidusskola 

31 Rīgas Celtniecības koledţa  

32 Rīgas Dizaina skola 

33 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

34 Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola 

35 Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 

36 VSIA „Valsts pārtikas raţotāju vidusskola” 

37 Rīgas Tehniskā universitāte  

38 RSABAAs Profesionālā Vidusskola „VICTORIA” 

39 SIA „Latgales mācību centrs” 

40 SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 

41 Saldus Profesionālā vidusskola 

42 SIA „Darba Drošības Serviss” 

43 SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija” mācību centrs 

44 SIA mācību centrs „Austrumvidzeme” 

45 Skrundas Arodvidusskola 

46 Valmieras Mākslas vidusskola 

47 Vidzemes profesionālās izglītības centrs 

48 Zaļenieku Arodvidusskola 

49 Valsts sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” 

50 Smiltenes Valsts tehnikums 

 
  

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=15
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Pielikums Nr. 4 

Uzņēmumu nepieciešamie specifiskie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

Tabulā norādītas visas atbildes, kas sniegtas aptaujā, tās nepārveidojot: 

Nr. Specifiskie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

1.      BŪVNIECĪBA 

2.      Restaurācija 

3.      Apdares darbi 

4.      Ēku nojaukšana 

5.      Vispārējie celtniecības darbi 

6.      JUMIĶI 

7.      Jumiķu, skārdnieku, namdaru 

8.      Jumiķiem 

9.      Skārdnieku 

10.    Namdaris, skārdnieks 

11.    MONTĀŢA 

12.     Ventilācijas montāţnieki, inţenieri 

13.     Cauruļvadu montētāji 

14.     Daţādi kursi par cauruļvadu un sistēmu montāţu 

15.     BETONĒŠANA 

16.     Tīro grīdu ierīkošana (betonēšana + slīpēšana + cietināšana); hidroizolāciju pareiza pielietošana, veidi 

17.     Asfaltbetona ieklāšana, veltľošana 

18.     CITI 

19.     Slieţu ceļu celtniecība 

20.     Grunts izpētes kursi, ceļa segas projektēšana 

21.     Par transporta infrastruktūru 

22.     Atkritumu reģenerācija 

23.     TENDENČU UN JAUNUMU APGUVE 

24.     Jaunumu apguve par būvmateriāliem u.c. 

25.     Materiālu pielietošanas un spectehniku vadīšanas kursi 

26.     Tirgū jauno pieejamo materiālu pieejamība un uzstādīšana 

27.     Specifisku nozares aktualitāšu izziľa 

28.     Jaunās būvdarbu tehnoloģijas 

29.     ARHITEKTŪRA (Datorprasmes) 

30.     Datorprasme projektēšanas jomā 

31.     Specializētās projektēšanas programmatūras apgūšanas kursi (ne bāzes programmu, kā autocad, bet speciālo 
aprēķinu programmu, kuras nav tik plaši izplatītas) 

32.     Profesionālās programmatūras apgūšanai 

33.     Projektēšanas programmatūras apgūšana autocad Revit 

34.     Rasēšanas programmu apguve; inţenieriem- LBS organizētie 

35.     Jaunu projektēšanas datorprogrammu apgūšana 

36.     Datorprogrammu 

37.     Kursi, kas saistīti ar CAD datorprogrammu atjauninājumiem 

38.     Ceph 

39.     Arhitektūras dizaina datorprogrammas 

40.     Autocad, archicad 

41.     Projektētājs 

42.     Datorgrafika 

43.     Datorprogrammai REVIT 

44.     Civil 3d 

45.     ENERGOZINĪBAS 

46.     Ēku energoefektivitāte 

47.     KL, GVL līdz 20kv montāţa, ekspluatācija un remonts; operatīvais darbs elektrotīklos u.c. 

48.     Spēka kabeļu līdz 20kv montāţa, ekspluatācija un remonts  

49.     Elektriķi 

50.     Spriegumaktīvo darbu veikšana 

51.     Par termoapstrāde 

52.     Energoaudita apmācība 

53.     Kabeļu meistars 

54.     Saistībā ar AS''Latvenergo” 

55.     Augstkāpēji 

56.     Optisko šķiedru un sakaru kabeļu montāţa 

57.     Elektrokrāvēja, metināšanas, darba ar elektroiekārtām, spiedieniekārtu kompleksiem, katliekārtām, aukstuma 
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Nr. Specifiskie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

aģentiem 

58.     MEHĀNIKA UN SANTEHNIKA 

59.     Arborists, motorzāģa vadītājs, dzelzceļa speciālists 

60.     Mehanizatoru 

61.     Nepieciešami kvalifikācijas darbam augstumā, metinātāja kvalifikācijas, krāsotājs 

62.     Metinātāja, atslēdznieka 

63.     Metinātājs 

64.     Santehnika 

65.     Siltumsūkľi, saules kolektori, granulas katli 

66.     Siltumtehniķi 

67.     LIETVEDĪBA UN DARBA AIZSARDZĪBA 

68.     Likumdošana, normatīvi, tehnoloģijas 

69.     Birokrātija Eiropas Savienībā 

70.     Darba aizsardzība, likumdošana, rasēšanas pilnveidošana 

71.     Starptautisko būvniecības līgumu praktiskā pielietošana 

72.     Darba drošības speciālists 

73.     Eirokodekss 

74.     Izmaiľas grāmatvedības likumdošanā 

75.     Kursi būvniecības birokrātisko procesu vadībā 

76.     SOCIĀLĀS PRASMES 

77.     Vācu valoda 

78.     Angļu valoda – obligāti, zviedru valoda – ideāli 

79.     Saskarsmes psiholoģijas 

80.     Loģistikas, domāšanas 

81.     Prezentācija, laika plānošana, projektu vadība utml. 

82.     Pārdošanas 

83.     PERSONĀLS 

84.     Pārdošanas vadība, Vadība 

85.     Projektu vadīšana 

86.     Darba vadītāja palīgs 

87.     Būvdarbu vadītājs 

88.     Darbuzľēmēja operatīvais personāls 

89.     Konstrukciju projektēšanā 

90.     VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA 

91.     Bezmaksas mūţizglītības programma būvniecībā 

92.     Ārzemes apmaiľa attiecīgā nozarē 
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Pielikums Nr. 5 

Intervētie nozares eksperti 

Arhitektūra un dizains 

Ivara Šlivkas arhitektu birojs 

Ivars Šlivka, valdes priekšsēdētājs 

Latvijas Dizaineru savienība 

Guntars Jansons,  interjera dizainers 

Sia Inra Dizains 

Arhitekts Imants Rubīns 

Būvniecība 

SIA "CDzP" 

Ģirts Beikmanis, valdes priekšsēdētājs 

AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” 

Igors Trubko, izpilddirektors 

SIA BLOKS 

Valdes loceklis  Ingvars Vijups 

SIA „Jauna Vide.LV” 

Aigars Briedis, valdes loceklis 

 
 
 
 
 


