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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" 
(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 2011/28) (turpmāk - pētījums), atlasot pētījuma veicēju šādu nozaru izpētei: 
elektronisko un optisko iekārtu raţošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare un 
uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības, komerczinību) nozare. 

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 

ar plašu tālāko pielietojumu, proti, to var izmantot jaunieši, lai iegūtu priekšstatu par nozari, par nākamās 
profesijas izvēli, kā arī darba devēji, pedagogi un profesionālās izglītības audzēkľi, lai iegūtu papildus 
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. 
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4. Veikta nozares profesionālo izglītības iestāţu aptauja. 

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. 
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- 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.). 

- 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 fiksētā izglītības iestāde ir mainījusi nosaukumu vai tikusi reorganizēta, nozares 
aprakstā pie attiecīgās izglītības programmas fiksēts mainītais nosaukums vai 
reorganizētās izglītības iestādes nosaukums, nepārbaudot, vai attiecīgā izglītības 
programma tiek realizēta 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 (turpmāk – NVA) 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. 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, 
kas 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 apraksta ietvaros tiek veikta elektronisko un optisko iekārtu raţošanas, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju nozares analīze profesionālās izglītības vajadzībām, ar elektronisko un optisko 
iekārtu raţošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – EIKT) nozari šī dokumenta 
ietvaros saprotot turpinājumā uzskaitīto Latvijas tautsaimniecības sektoru darbību pēc NACE 
2.red.klasifikācijas: 

- elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektors: datoru, elektronisko un optisko iekārtu 
raţošana (NACE kods 26), elektrosadales un kontroles iekārtu raţošana (27.12), vadu un 
instalāciju ierīču raţošana (27.3), elektriskās sadzīves aparatūras raţošana (27.51), citu 
elektroiekārtu raţošana (27.9), kā arī elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas būvniecību 
(42.22);  

- IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektors: informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība (46.5), informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.4); 

- IKT pakalpojumu sektors: telekomunikācijas (61), datorprogrammēšana, konsultēšana un 
saistītās darbības (62), datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11), interneta 
portālu darbība (63.12), citi informācijas pakalpojumi (63.9), kā arī pētījumu un eksperimentālo 
izstrāţu veikšana dabaszinātnēs un inţenierzinātnē (72.1); 

- IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektors: drošības sistēmas pakalpojumi (80.2), datoru un 
sakaru iekārtu remonts (95.1), sadzīves elektronisko iekārtu remonts (95.21), kā arī 
mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts (95.22). 

Saskaľā ar izvirzītajām prioritātēm kā Eiropas tā nacionālā līmenī, kā arī pēdējo gadu 
makroekonomiskās attīstības tendencēm, EIKT nozare jau šobrīd ir viena no prioritārajām nozarēm 
Eiropā. Nozares attīstību nākotnē nodrošinās ne tikai uzľēmēji, izstrādājot un raţojot jaunus produktus, 
apgūstot starptautiskos tirgus un ieguldot finanšu līdzekļus uzľēmuma attīstībā, bet arī iedzīvotāji, kuri 
ikdienā aktīvi izmanto nozares produktus un tehnoloģijas, un valsts, sniedzot finansiālu atbalstu nozares 
uzľēmējdarbības veicināšanai. 

Uz zināšanām balstīta ekonomika mūsdienās nav iedomājama bez tehnoloģiju sniegto iespēju 
izmantošanas. Pamatojoties uz 2010. gada 3. marta Eiropas Komisijas paziľojumu „EIROPA 2020 
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei‖, Eiropas Komisija kā vienu no pamatiniciatīvām 
ir izvirzījusi "Digitālo programmu Eiropai", kuras mērķis ir paātrināt ātrgaitas interneta pakalpojumu 
ieviešanu un izmantot vienotā digitālā tirgus priekšrocības, ko tas sniedz mājsaimniecībām un 
uzľēmumiem. Dalībvalstīm iniciatīvas ietvaros tiek uzdots „izveidot ātrgaitas interneta funkcionējošas 
stratēģijas un plānot publisko finansējumu, tostarp struktūrfondus jomām, kurās privāti ieguldījumi tiek 
veikti nepilnīgi, izveidot tiesisko regulējumu būvdarbu koordinācijai nolūkā samazināt tīkla izvēršanas 
izmaksas un veicināt modernu un pieejamu tiešsaistes pakalpojumu izvēršanu un izmantošanu 
(piemēram, e-pārvalde, veselības aizsardzības pakalpojumi tiešsaistē, digitālās prasmes, drošība).‖

1
 

Šādas stratēģijas esamība ļauj prognozēt, ka pieprasījums pēc EIKT nozares produktiem un 
pakalpojumiem nākotnē augs. 

Nozīmīgu informāciju par nozares attīstību sniedz izdevumu, kas tiek novirzīts informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) iekārtu, programmatūras iegādei, īpatsvars kopējā valsts 
iekšzemes kopproduktā (turpmāk – IKP). 2010.gadā informācijas un sakaru tehnoloģiju izdevumu 
apjoms daţādās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) valstīs sastādīja no 1 līdz 4 procentiem, vidēji ES-
27 valstīs sastādot 2,5% no IKP. Baltijas valstīs, t.sk. Latvijā, salīdzinājumā ar citām ES valstīm šo 
izdevumu īpatsvars kopējā IKP struktūrā bija viens no zemākajiem, piemēram, 2010.gadā Latvijā 
izdevumu apjoms sastādīja vien 1,1% no kopējā IKP. 

                                                      
 
 
1
 Eiropas Komisijas paziľojumu „EIROPA 2020 Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei‖, Briselē, 3.3.2010, 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf 
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Kaut arī līdz ar ekonomiskās izaugsmes atsākšanos ir sagaidāms informācijas un sakaru 
tehnoloģiju izdevumu pieaugums Latvijā, ľemot vērā vietējā tirgus apjomu, nozīmīgs nozares attīstības 
priekšnoteikums ir eksporta attīstība. Saskaľā ar statistikas datiem par Latvijas IKT

2
 produktu ārējo 

tirdzniecību, 2010.gadā IKT produktu eksports pieauga par vairāk kā 34% salīdzinājumā ar 2009.gadu. 
Vislielāko eksporta pieauguma apjomu 2010.gadā nozarē uzrāda daţādu IKT daļu un preču tirdzniecība 
(pieaugums par vairāk kā 100%) un plaša patēriľa elektronikas eksports ar pieaugumu par vairāk kā 
50% salīdzinājuma ar iepriekšējo periodu. Tāpat jāatzīmē, ka elektrisko un optisko iekārtu raţošanas 
sektorā 2011.gadā eksporta īpatsvars sastādīja 85,3% no kopējās sektora realizācijas. Tomēr nozares 
eksports ne vienmēr tiek mērīts preču daudzumā, bet arī kā pakalpojumu un intelektuālā īpašuma 
eksports, veicot ārpakalpojumus Latvijas teritorijā vai uz vietas pie klientiem ārvalstīs klientiem. Eksporta 
tendences nozarē kopumā kā arī atsevišķos tās sektoros norāda uz  augstu potenciālu nozares 
turpmākai attīstībai nākotnē. 

Neatľemams nozares attīstības pamats ir jaunu produktu un tehnoloģiju radīšana. Viens no 
jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanu un zinātniski pētniecisko darbu raksturojošiem rādītājiem ir 
intelektuālā īpašuma patentēšana. Saskaľā ar datiem par pieteikto patentu skaitu Latvijā salīdzinājumā 
ar citām ES valstīm pieteikto patentu skaits, kaut arī augošs, ir salīdzinoši zems. Intelektuālā īpašuma 
patentu skaitu un tā dinamiku būtiski ietekmē zinātniski pētnieciskais darbs nozarē un nozares 
uzľēmumu darbs inovāciju izstrādes jomā. Izvērtējot zinātniski pētniecisko darbu nozarē, var secināt, ka 
kaut arī EIKT nozare Latvijā vēl šobrīd atpaliek no Eiropas attīstītāko valstu līmeľa jaunu produktu un 
tehnoloģiju radīšanā, zinātniski pētnieciskā bāze un nozares uzľēmumu darbību inovāciju attīstības 
jomā rada nozīmīgu pamatu nozares attīstībai nākotnē.  

Neskatoties uz jau esošo bāzi inovāciju veicināšanā, nozares eksperti norāda, ka nozares 
turpmāku attīstību noteiks arī valsts iesaiste inovatīvās domāšanas attīstīšanā sabiedrībā, īstenojot 
valsts līmeľa inovāciju atbalsta aktivitātes, sekmējot jaunu uzľēmējdarbības iniciatīvu un uzľēmumu 
attīstību, kā arī veicinot tādu izglītības programmu izstrādi, kas vienlaicīgi attīsta kā inţeniertehniskās 
prasmes, tā radošu un inovatīvu domāšanu. 

Būtisku informāciju par nozares attīstības prognozēm sniedz arī darba devēju vērtējums par 
nozares turpmāko attīstību. Saskaľā ar pētījuma ietvaros veiktās darba devēju aptaujas rezultātiem 
aptuveni 65% nozares uzľēmumu prognozē strauju vai mērenu nozares attīstību tuvāko 3 gadu laikā. 
Visoptimistiskākās prognozes izsaka lielo uzľēmumu pārstāvji, no kuriem 66,6% respondentu prognozē 
nozare attīstību, kamēr trešā daļa respondentu (33,3%) paredz strauju nozares attīstību. Uzľēmēju 
aptaujas rezultāti atbilst arī nozares ekspertu viedoklim par nozares turpmāko attīstību, proti, nozare 
turpmākajos gados attīstīsies mēreni, un to noteikts specifisku nišas produktu rašanās ātrums, ľemot 
vērā to, ka masu produktu tirgū Latvijai uzľēmumiem ir salīdzinoši grūti konkurēt. 

Saskaľā ar makroekonomiskās attīstības rādītājiem elektronisko un optisko iekārtu raţošanas 
sektorā Latvijā, nozīmīgu ieguldījumu sektora un nozares attīstībā sniedz datoru, elektronisko un optisko 
iekārtu raţošana. Latvijā 2010. gadā pēc apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju šis sektora rādītājs bija otrais 
lielākais aiz pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecības sektora, no kura tikai daţi 
apakšsektori ir tieši attiecināmi uz EIKT nozari. Saskaľā ar nodarbināto efektivitātes rādītājiem daţādās 
ES-27 valstīs, redzams, ka viens no Latvijas elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora 
konkurētspējas veicinātājiem Eiropā nākotnē varētu būt, piemēram, vadu un instalāciju ierīču raţošana, 
kura pašreiz uzrāda ļoti labus rezultātus salīdzinājumā ar citiem nozares apakšsektoriem. Neskatoties uz 
to, ka Latvijā elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā darbojas salīdzinoši neliels skaits 
uzľēmumu (2010. gadā 192 uzľēmumi, nodarbinot 4 158 strādājošos), šim sektoram ir augstas 
pievienotās vērtības produktu raţošanas un augsta eksporta īpatsvara potenciāls (2011. gadā 
elektronisko un optisko iekārtu raţošanas eksporta īpatsvars bija 85,3%).  

IKT vairumtirdzniecības sektora uzľēmumu apgrozījums uz 1 iedzīvotāju Latvijā ir līdzvērtīgs 
citu Eiropas valstu attiecīgajiem rādītājiem. Tas liecina, ka IKT vairumtirdzniecības sektors Latvijā ir 

                                                      
 
 

2
 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) sektors noteikts atbilstoši starptautiskajai Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības 

Organizācijas (angl. - OECD) definīcijai, kura nosaka sekojošu ekonomisko darbības veidu (NACE 2 red.) iekļaušanu: IKT 
raţošana (NACE  26.11; 26.12; 26.20; 26.30; 26.40; 26.80), IKT vairumtirdzniecība (NACE  46.51; 46.52), IKT pakalpojumu 
sniegšana, t.sk. datorprogrammatūras tiraţēšana (NACE  58.21; 58.29), telekomunikācijas (NACE  61.10; 61.20; 61.30; 61.90), 
datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītas darbības (NACE  62.01; 62.02; 62.03; 62.09), datu apstrāde, uzturēšana un 
ar to saistītas darbības, interneta portālu darbība (NACE  63.11; 63.12), datoru, to perifēro iekārtu un sakaru iekārtu remonts 
(NACE  95.11; 95.12) 
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salīdzinoši attīstīts, un Latvijas uzľēmumi darbojas Eiropas līmenī, aktīvi apgūstot arī eksporta tirgu. 
Turklāt Latvijā ir visaugstākais IKT vairumtirdzniecības sektora apgrozījums uz 1 iedzīvotāju un 1 
nodarbināto starp Baltijas valstīm. 

Neskatoties uz to, ka Latvijā IKT pakalpojumu sektorā darbojas salīdzinoši spēcīgi uzľēmumi, 
salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm Latvijā šis sektors nav liels attiecībā pret kopējo valsts 
ekonomisko aktivitāti. Turklāt datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto darbību sektora 
apgrozījums uz 1 iedzīvotāju un 1 nodarbināto ir viens no zemākajiem Eiropas valstīs. Tomēr 
neskatoties uz salīdzinoši zemajiem apgrozījuma rādītājiem Eiropas līmenī, šim sektoram ir augstas 
pievienotās vērtības potenciāls. 

IKT pakalpojumu sektorā īpaši jāatzīmē pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšanas 
dabaszinātnēs un inţenierzinātnē sektors, kas pēc apgrozījuma uz 1 nodarbināto un 1 iedzīvotāju ir 
otrais lielākais sektors aiz telekomunikāciju sektora. Turklāt, salīdzinājumā ar Eiropas valstīm, šī sektora 
apgrozījuma rādītāji ir salīdzinoši augsti. Tas liecina par šī sektora potenciālu Latvijas tautsaimniecības 
izaugsmes un EIKT nozares konkurētspējas veicināšanā Eiropā. 

Drošības sistēmu pakalpojumu sektors Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm ir 
salīdzinoši neliels (2010. gadā sektorā darbojās 231 uzľēmumi, nodarbinot 4 984 strādājošos), taču šī 
sektora apgrozījums uz 1 iedzīvotāju un 1 nodarbināto ir viens no augstākajiem Eiropā. Turklāt 2010. 
gadā Latvijā drošības sistēmu pakalpojumu sektors uzrādīja nozīmīgu apgrozījuma pieaugumu, norādot 
uz salīdzinoši ātru sektora atkopšanos no ekonomikas lejupslīdes ietekmes. 

Nozares attīstība nav iedomājama bez atbilstošas kvalifikācijas darbinieku pieejamības, kā arī 
iespējām un kapacitātes radīt jaunus produktus. Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem 
vissvarīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori nozarē ir darbinieku kompetences līmenis, t.sk. 
zināšanas, prasmes, motivācija un pieejamās tehnoloģijas, t.sk. uzľēmumu tehnoloģiskais progress un 
raţošanas modernizācija. Uzľēmēji uzskata, ka svarīga ir arī uzľēmējdarbības izmaksu, pirktspējas, 
normatīvo aktu un nodokļu izmaiľu ietekme, taču, izvērtējot spēju sadarboties ar citiem nozares 
komersantiem, respondentu domas dalās. Tas parāda, ka EIKT nozares uzľēmumu darbību būtiski 
ietekmē daţādu faktoru kopums, līdz ar to, lai veicinātu nozares uzľēmumu attīstību nākotnē, ir 
nepieciešams nodrošināt augsti kvalificēta darbaspēka sagatavošanu izglītības iestādēs, kā arī veicināt 
inovāciju un tehnoloģiju ieviešanas procesu nozares uzľēmumos. 

2010. gadā EIKT nozare kopumā nodarbināja 29 737 strādājošos jeb 3,16% no kopējā Latvijas 
tautsaimniecībā nodarbināto skaita. Viens no EIKT nozares attīstības potenciāla raksturotājiem ir 
uzľēmēju prognozes par sagaidāmo darbinieku skaita pieaugumu nozarē. EIKT nozarē kopumā 61,1% 
uzľēmēju norāda, ka turpmākajos trīs gados darbinieku skaitu plānots palielināt. Turklāt lielākais 
uzľēmumu skaita palielinājums prognozēts tieši elektronisko un optisko iekārtu raţošanas (to norādījuši 
75% uzľēmēju), IKT pakalpojumu (69,7%) un drošības sistēmu pakalpojumu (60%) sektorā. 

Pateicoties EIKT nozares attīstībai, pieaug pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. 
Pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas datiem, šobrīd IKT sektorā vispārstāvētākās profesijas ir 
programmētājs (17,9% no nodarbināto skaita sektorā), mazumtirdzniecības pārdevējs (13,5%), klientu 
konsultants (11,1%) un projektu vadītājs (9,6%), savukārt elektronikas un telekomunikāciju sektorā 
darba tirgū vispārstāvētākā profesija ir montieris (45,7%), kas varētu būt skaidrojams ar faktu, ka 
elektronikas apakšsektors ir salīdzinoši mazāks pret telekomunikāciju apakšsektoru nodarbināto skaita 
ziľā. Tajā pašā laikā šīs sektora eksperti norāda, ka nozarē ir vērojama pieaugoša nepieciešamība tieši 
pēc augstāko kvalifikācijas līmeľu (4. un 5.līmeľa) darbiniekiem, kuri ir gatavi pastāvīgi strādāt, 
pilnveidot sevi un radīt inovatīvus produktus.  

Latvijā ar EIKT nozari saistītās profesijas var apgūt 61 izglītības iestādē, t.sk. augstskolās, 
koledţās, profesionālās izglītības iestādēs. Kopumā izglītības iestādēs no 1. līdz  5. kvalifikācijas 
līmenim pašlaik ir akreditētas studiju programmas 26 daţādās ar nozari profesijās. Visvairāk akreditētu 
studiju programmu izglītības iestādēs tiek piedāvāts informācijas ievadīšanas operatora, datorsistēmu 
tehniķa, programmēšanas tehniķa, kā arī elektriķa, atslēdznieka, elektromontiera profesijā, turklāt 
vairums studiju programmu tiek īstenotas 2. un 3. kvalifikācijas līmenī. Šobrīd EIKT nozarē ir izstrādāti 
24 profesiju standarti, tomēr vairums no tiem ir novecojuši, norādot uz nepieciešamību tos pārskatīt un 
pielāgot atbilstoši darba tirgus vajadzībām. 

Izvērtējot populārākās EIKT nozares programmas pēc audzēkľu skaita 1. līdz 3. kvalifikācijas 
līmenī, redzams, ka 2011. gadā visvairāk jauniešu mācījās datorsistēmu (399 audzēkľi) un enerģētikas 
un elektrotehnikas (270 audzēkľi) izglītības programmās. Neskatoties uz to, ka audzēkľu skaitam ir 
tendence samazināties, izglītības iestāţu absolventu skaits laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam 
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EIKT nozares izglītības programmās kopumā ir palielinājies par 5,3%. Tas liecina par pozitīvām 
tendencēm, ľemot vērā to, ka arī pieprasījumam pēc augsti kvalificētiem nozares speciālistiem darba 
tirgū arvien palielinās. Analizējot vienas no vadošajām izglītības iestādēm, Rīgas Tehniskās 
universitātes,  absolventu skaitu pēdējo četru mācību gadu laikā, tika secināts, ka vairums programmu 
absolventu beiguši akadēmiskās izglītības programmas, no kurām lielākais absolventu skaits ir vērojams 
telekomunikācijās, savukārt 1. un 2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmās lielākais 
absolventu skaits vērojams informācijas tehnoloģiju un datorsistēmu izglītības programmā. 

Izglītotāju aptaujas rezultāti parāda, ka nodarbinātības līmenis pēc izglītības iestādes 
pabeigšanas EIKT nozarē ir salīdzinoši augsts, jo lielākā absolventu daļa strādā savā iegūtajā profesijā. 
Saskaľā ar izglītotāju sniegto informāciju aptuveni 18,7% absolventu turpina izglītību augstākās 
izglītības iestādēs un līdzīga absolventu daļa (18,7%) strādā ārvalstīs. Tas liecina, ka EIKT nozares 
speciālisti ir pieprasīti un iegūtā kvalifikācija ļauj tiem strādāt ar EIKT nozari saistītajās nozarēs gan 
Latvijā, gan arī ārvalstīs.  

Izvērtējot sagatavoto speciālistu atbilstību nozares vajadzībām, uzľēmēju un izglītības iestāţu 
pārstāvju viedoklis daļēji atšķiras. Uzľēmēji visaugstāk vērtē jauniešu iniciatīvu, radošo domāšanu un 
valodu zināšanas, bet izglītības iestāţu pārstāvji - absolventu teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaľas, savukārt, svešvalodu zināšanas un mērķtiecība pēc izglītības iestāţu pārstāvju domām ir 
vidēja. Būtiski, ka nozares eksperti norāda, ka jaunajiem darbiniekiem nepieciešamas spēcīgākas 
fundamentālās zināšanas, piemēram, fizikā, ķīmijā, kā arī tiem nepieciešama dziļāka izpratne par to, kā 
mācību procesā iegūtās zināšanas pielietot praksē. Tāpat eksperti norāda, ka īpaši svarīgi ir attīstīt 
jauniešu radošo domāšanu un inţeniertehniskās prasmes, ľemot vērā to, ka nozares izaugsmi nākotnē 
īpaši veicinās jaunu produktu radīšana un inovāciju attīstība. 

Saskaľā ar izglītības iestāţu aptaujas rezultātiem galvenie izglītības iestāţu darbu ietekmējošie 
faktori ir izglītības sistēmas administratīvo šķēršļu ietekme, mācību iestādes darbības plāna esamība, IT 
infrastruktūras un kvalificētu pedagogu un administratīvā personāla pieejamība. Tāpat nozīmīga ir cieša 
sadarbība starp izglītības iestādēm un darba devējiem, kas nozarē, galvenokārt, tiek īstenota, 
nodrošinot prakses vietas uzľēmumos, kā arī organizējot mācību ekskursijas nozares uzľēmumos. 
Nozares pārstāvji norāda, ka EIKT nozares izglītības iestādēs būtiska ir arī mācībspēku praktiskā 
pieredze, kuru varētu nodrošināt pasniedzēju cieša sadarbība ar uzľēmējiem. 
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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 atbilst 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 22 izglītības iestādes Latvijā, kurās ir 
akreditētas 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, par 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 
 

EIKT  nozare aptver plašu nozares sektoru kopumu. Šajā pētījumā analizētie nozares sektori 
attēloti nākamajā tabulā.  

Tabula Nr. 1 EIKT nozares darbības veidi  pēc vispārējā ekonomiskās darbības klasifikatora 
NACE 2. red. 

NACE 
2.red. 
kods 

Darbības veida grupa Darbības veidi 

26 
Datoru, elektronisko 
un optisko iekārtu 
ražošana 

– Datoru, datoru perifēro iekārtu, sakaru iekārtu un tamlīdzīgu elektronisko iekārtu 
raţošana, kā arī šādu iekārtu sastāvdaļu raţošana 

– Integrālo shēmu projektēšana un izmantošana 
– Plaša patēriľa elektronikas, mēraparatūras, testēšanas un navigācijas iekārtu, 

apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu, optisko instrumentu un 
aprīkojuma raţošana 

– Magnētisko un optisko nesēju raţošana 

27.12 
Elektrosadales un 
kontroles iekārtu 
ražošana 

– Elektroenerģijas pārtraucēju– slēgiekārtu raţošana 
– Sprieguma ierobeţotāju raţošana (elektroenerģijas sprieguma sadalei) 
– Elektroenerģijas sadalei paredzētu vadības pulšu raţošana 
– Elektrisko releju raţošana 
– Elektroenerģijas sadales paneļiem paredzētu vadu raţošana 
– Elektrisko drošinātāju raţošana 
– Elektroenerģijas pārslēdzēju aprīkojuma raţošana 
– Elektroenerģijas slēdţu (izľemot spiedpogas, spraudpogas, solenoīdus, 

reversmehānismus) raţošana 
– Motorvagonu ģeneratoru raţošana 

27.3 
Vadu un instalāciju 
ierīču ražošana 

– Strāvu nesošu elektroinstalācijas un strāvu nenesošu elektroinstalācijas ierīču raţošana, 
kas neatkarīgi no materiāla paredzētas elektrisko ķēţu vadiem 

– Vadu izolēšana un optisko šķiedru kabeļu raţošana 

27.51 
Elektriskās sadzīves 
aparatūras ražošana 

– Elektrisko mājsaimniecības ierīču raţošana 
– Elektrotermisko mājsaimniecības sildierīču raţošana 

27.9 
Citu elektroiekārtu 
ražošana 

– Cietvielas bateriju uzlādētāju raţošana 
– Durvju elektrisko atvēršanas un aizvēršanas ierīču raţošana 
– Elektrisko zvanu raţošana 
– Pagarinājuma vadu raţošana no nopirktiem izolētiem vadiem 
– Ultraskaľas tīrīšanas mašīnu (izľemot laboratoriju un zobārstniecības mašīnu) raţošana 
– Cietvielas invertoru, taisngrieţu, kurināmā elementu, regulētu un neregulētu strāvas 

energoapgādes iekārtu raţošana 
– Nepārtrauktās barošanas bloku raţošana 
– Stabilizatoru raţošana pārspriegumu novēršanai (izľemot elektroenerģijas sprieguma 

sadali) 
– Elektroiekārtu vadu, pagarinātāju un cita veida vadu komplektu raţošana no izolētiem 

kabeļiem un savienotājiem 
– Oglekļa un grafīta elektrodu, kontaktu un citu elektrisko oglekļa un grafīta izstrādājumu 

raţošana 
– Elementārdaļiľu paātrinātāju raţošana 
– Elektrisko kondensatoru, rezistoru, dzesinātāju un līdzīgu sastāvdaļu raţošana 
– Elektromagnētu raţošana 
– Sirēnu un citu  signālierīču raţošana 
– Elektronisko tablo raţošana 
– Elektrisko brīdinājuma zīmju raţošana 
– Elektrisko signalizācijas ierīču, piemēram, luksoforu un gājēju satiksmes regulēšanas 

signālierīču, raţošana 
– Elektroizolatoru (izľemot stikla vai porcelāna) raţošana 
–  Elektriskā metināšanas un lodēšanas aprīkojuma, kā arī rokas lodāmuru raţošana 

42.22 
Elektroapgādes un 
telekomunikāciju 
sistēmas būvniecība 

– Elektropārvades un sadales, kā arī sakaru līniju un ar tām saistīto ēku un objektu, kuri ir 
šo sistēmu sastāvdaļa, būvniecība 

– Inţenierkonstrukciju būvniecība 

46.5 

Informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība 

– Informācijas un sakaru tehnoloģijas aprīkojuma, t.i., datoru, telesakaru iekārtu un to daļu, 
vairumtirdzniecība 

47.4 

Informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu 
mazumtirdzniecība 
specializētajos 
veikalos 

– Informācijas un sakaru tehnoloģijas (ICT) iekārtu, piemēram, datoru, perifēro iekārtu, 
telekomunikāciju iekārtu un plaša patēriľa elektronikas, mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 
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NACE 
2.red. 
kods 

Darbības veida grupa Darbības veidi 

61 Telekomunikācija 
– Telesakaru nodrošināšana un ar tiem saistītie pakalpojumi, t.sk. balss, datu, teksta un 

attēlu pārraide 

62 
Datorprogrammēšana,       
konsultēšana un 
saistītās darbības 

– Programmatūras izstrāde, pārveidošana, testēšana un atbalsta nodrošināšana 
– Datorsistēmu projektēšana, kurās apvienota datortehnika, programmatūra un 

komunikāciju tehnoloģijas 
– Lietotāja datorsistēmu un/vai datu apstrādes iekārtu vadība un ekspluatācija uz vietas un 

citi ar datoriem saistītie profesionālie un tehniskie pakalpojumi 

63.11 
Datu apstrāde, 
uzturēšana un ar to 
saistītās darbības 

– Infrastruktūras nodrošināšana informācijas resursu izvietošanai, datu apstrādes 
pakalpojumi un ar to saistītas darbības; 

– Specializētas mitināšanas darbības 
– Lietojumprogrammu pakalpojumu sniegšana 
– Lieldatoru vienlaicīgas izmantošanas nodrošināšana attālinātiem lietotājiem; 
– Datu apstrādes pakalpojumi 
–  Datu ievades pakalpojumu sniegšana 

63.12 
Interneta portālu 
darbība 

– Tīmekļa vietľu ekspluatācija, kuras izmanto meklētājprogrammas, lai veidotu un uzturētu 
plašas interneta adrešu un satura datu bāzes tādā formātā, kas nodrošina vieglu 
meklēšanu 

– Cita veida tīmekļa vietľu ekspluatācija, kuras darbojas kā interneta portāli, piemēram, 
plašsaziľas līdzekļu vietnes, kas regulāri nodrošina atjauninātu saturu 

63.9 
Citi informācijas 
pakalpojumi 

– Ziľu aģentūru darbība un citur neklasificēti informācijas pakalpojumi 

72.1 

Pētījumu un 
eksperimentālo 
izstrāžu veikšana 
dabaszinātnēs un 
inženierzinātnē 

– Fundamentālie pētījumi, lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes dabaszinātnēs 
un inţenierzinātnēs. 

80.2 
Drošības sistēmas 
pakalpojumi 

– Elektronisko drošības signalizācijas sistēmu, piemēram, pret zagļu un ugunsgrēka 
signalizācijas sistēmu, uzraudzība un attālā pārraudzība, kā arī to uzstādīšana un apkope 

–  Mehānisko vai elektronisko bloķēšanas ierīču, seifu un seifglabātavu uzstādīšana, 
remonts, pārbūve un pielāgošana saistībā ar vēlāku uzraudzību un attālo pārraudzību 

95.1 
Datoru un sakaru 
iekārtu remonts 

– Datoru, perifēro iekārtu un sakaru iekārtu remonts un apkope 

95.21 
Sadzīves elektronisko 
iekārtu remonts 

– Plaša patēriľa elektronikas remonts un apkope 
– Plaša patēriľa elektronikas remonts: 

• televizoru, radiouztvērēju; 
• kasešu videomagnetofonu; 
• kompaktdisku atskaľotāju; 
• mājas videokameru. 

95.22 
Mājsaimniecības 
piederumu, mājas un 
dārzu iekārtu remonts 

– Mājsaimniecības piederumu remonts un apkope: 
• ledusskapju, plīšu, veļas mazgāšanas mašīnu, drēbju ţāvētavu, telpu gaisa 
kondicionieru u.c.; 

– Mājas un dārza aprīkojuma remonts un apkope: 
• zāles pļāvēju, zāliena malu apgriešanas mašīnu, sniega un lapu pūtēju, trimmeru u.c. 

 

Pēc vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora šīs nozares sektoru uzľēmumu darbībai 
atbilst NACE kodi 26, 27.12, 27.3, 27.51, 27.9, 42.22 (elektronisko un optisko iekārtu raţošana, 
elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas būvniecība), 46.5, 47.4 (informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība), 61, 62, 63.11, 63.12, 63.9, 
72.1 (pakalpojumi, t.sk. datorprogrammēšana, datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības, kā 
arī interneta portālu darbība), 80.2, 95.1, 95.21, 95.22 (pakalpojumi, t.sk. drošības sistēmu pakalpojumi, 
datoru, sadzīves, mājas un dārza iekārtu remonts) (Tabula Nr. 1). 
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5. Nozares attīstības tendences ES valstīs 
un Latvijā 

Analīzes ietvaros apskatītas makroekonomikas tendences ES valstīs, t.sk. Latvijā. Šajā sadaļā 
tiek raksturota esošā situācija, vispārējās attīstības tendences, apgrozījums, pievienotā vērtība par katru 
no iepriekš minētajiem sektoriem. Ľemot vērā to, ka nozarē ietilpst pēc darbības veida atšķirīgi sektori, 
to makroekonomiskā analīze veikta atsevišķi. 

1. Elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektors, kas ietver NACE 26 Datoru, elektronisko un 
optisko iekārtu raţošanu, 27.12 Elektrosadales un kontroles iekārtu raţošanu, 27.3 Vadu un 
instalāciju ierīču raţošanu, 27.51 Elektriskās sadzīves aparatūras raţošanu, 27.9 Citu 
elektroiekārtu raţošanu, kā arī 42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas būvniecību; 

2. IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektors, kas ietver NACE 46.5 Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecību un 47.4 Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecību specializētajos veikalos; 

3. IKT pakalpojumu sektors, kas ietver NACE 61 Telekomunikāciju, 62 Datorprogrammēšanu, 
konsultēšanu un saistītās darbības, 63.11 Datu apstrādi, uzturēšanu un ar to saistītās darbības, 
63.12 Interneta portālu darbību, 63.9 Citus informācijas pakalpojumus, kā arī 72.1 Pētījumu un 
eksperimentālo izstrāţu veikšanu dabaszinātnēs un inţenierzinātnē; 

4. IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektors, kas ietver NACE 80.2 Drošības sistēmas 
pakalpojumus, 95.1 Datoru un sakaru iekārtu remontu, 95.21 Sadzīves elektronisko iekārtu 
remontu, kā arī 95.22 Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remontu. 

5.1. Nozares attīstības raksturojums 
Analīzes turpinājumā sniegts informācijas un sakaru tehnoloģiju izdevumu raksturojums 

daţādās ES valstīs, kas parāda, cik procenti no IKP ik gadu daţādās ES valstīs tiek novirzīti IKT iekārtu, 
programmatūras un pakalpojumu iegādei.  

 
Tabula Nr. 2 IKT  izdevumi  dažādās ES valstīs no 2006. līdz 2010. gadam (% no IKP) 

Valsts 2006 2007 2008 2009 2010 

ES-27 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 

Beļģija 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 

Bulgārija 1,1 1,0 1,0 1,7 1,7 

Čehija 2,3 2,2 2,0 2,2 2,2 

Dānija 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 

Vācija 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 

Igaunija 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Īrija 2,4 2,3 2,4 2,7 2,8 

Spānija 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 

Francija 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 

Itālija 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 

Latvija 1,3 1,1 1,0 1,1 1,1 

Lietuva 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 

Luksemburga 2,5 2,4 2,4 1,5 1,4 

Ungārija 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 

Nīderlande 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 

Austrija 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Polija 1,8 1,7 1,6 1,9 1,7 

Portugāle 1,9 1,9 2,1 2,2 2,1 

Rumānija 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 

Slovēnija 1,6 1,6 1,6 1,9 2,0 

Slovākija 2,3 2,0 1,8 1,9 1,9 

Somija 3,3 3,1 3,2 3,3 3,3 

Zviedrija 3,2 3,1 3,2 3,4 2,9 

Lielbritānija 3,2 3,2 3,7 3,9 3,8 

Norvēģija 1,9 1,8 1,7 - - 

Avots: Eurostat 
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Kā redzams iepriekšējā attēlā, kopumā ik gadu veikto izdevumu IKT iekārtu, programmatūras un 
pakalpojumu iegādei īpatsvars no IKP ES-27 valstīs ir salīdzinoši stabils, lai gan 2009. un 2010. gadā 
vairumā valstu IKT izdevumiem ir vērojama tendence nedaudz palielināties. No 2006. līdz 2008. gadam 
ES-27 valstīs kopumā IKT izdevumi veidoja vidēji 2,4% no IKP ar nelielu pieaugumu līdz 2,5% no IKP 
2009. un 2010. gadā.  

Statistikas dati liecina, ka 2010. gadā līdervalstis pēc IKT izdevumu īpatsvara no IKP  bija 
Lielbritānija (3,8%), Somija (3,3%), Zviedrija (2,9%), Nīderlande (2,8%) un Dānija (2,9%). Savukārt 
Latvijā (1,1%), Lietuvā (1,2%) un Rumānijā (1,2%) IKT izdevumu īpatsvars no IKP bija viszemākais     
ES-27 valstīs. Turklāt 2010. gadā tikai astoľu ES-27 valstu IKT izdevumu īpatsvars pārsniedza vidējo 
ES-27 rādītāju (2,5% no IKP). Šīs valstis bija Dānija, Vācija, Īrija, Francija, Nīderlande, Somija, Zviedrija 
un Lielbritānija.  

Salīdzinot IKT izdevumus no IKP Baltijas valstīs, var secināt, ka izdevumu īpatsvara rādītāji 
salīdzinājumā ar pārējām ES-27 valstīm ir salīdzinoši zemi, kas var liecināt, ka nākotnē līdz ar 
ekonomiskās izaugsmes pieaugumu pieprasījums varētu palielināties.  Nedaudz augstāks IKT izdevumu 
īpatsvars no IKP vērojams Igaunijā, proti, laika periodā no 2006. līdz 2010. gadam tas bija salīdzinoši  
stabils, veidojot 1,4% no IKP. Savukārt Lietuvā un Latvijā attiecīgajā laika periodā IKT izdevumu 
īpatsvars bija nedaudz mazāks, proti, 1%-1,3% no IKP. Tajā pašā laikā var secināt, ka kopš 2008.gada 
izdevumi ir bijuši stabili, kas var liecināt par zināmu pieprasījuma stabilitāti pēc IKT tehnoloģijām un ar to 
saistītajiem pakalpojumiem. 

Analīzes turpinājumā sniegts makroekonomikas tendenču raksturojums ES valstīs sadalījumā 
pa EIKT nozares sektoriem saskaľā ar pētāmās nozares robeţām, kas noteiktas 4. sadaļā. 

 

Elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektors 

Šī pētījuma ietvaros elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora uzľēmumi nodarbojas ar 
datoru, elektronisko un optisko iekārtu, elektrosadales un kontroles iekārtu, vadu un instalāciju ierīču, 
elektriskās sadzīves aparatūras un citu elektroiekārtu raţošanu, kā arī elektroapgādes un 
telekomunikāciju sistēmas būvniecību. 

Tabula Nr. 3 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora uzņēmumu apgrozījums Eiropā 
2010. gadā (Ls milj.)

3
 

Sektors 

(26) Datoru, 
elektronisko un 
optisko iekārtu 

ražošana 

(27.1) Elektromotoru, 
ģeneratoru, 

transformatoru un 
elektrības sadales un 

kontroles iekārtu 
ražošana 

(27.3) Vadu 
un instalāciju 

ierīču 
ražošana 

(27.5) Sadzīves 
aparatūras un 

iekārtu 
ražošana 

(27.9) Citu 
elektroiekā

rtu 
ražošana 

(42.2) 
Pilsētsaimniecības 

infrastruktūras 
objektu būvniecība 

Gads 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Beļģija 4 080,8 936,6 700,8 115,8 331,3 1 047,6 

Bulgārija 214,1 173,5 107,2 137,5 39,4 308,0 

Čehija 7 626,3 2 749,4 913,3 383,8 686,3 2 517,5 

Dānija 2 730,7 855,8 488,2 114,8 nav datu 815,2 

Vācija 48 926,0 40 187,9 11 274,5 8 730,5 6 141,0 4 911,6 

Igaunija 644,7 212,5 40,9 nav datu 9,3 176,6 

Īrija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Spānija 4 223,9 5 799,9 1 736,6 2 337,9 826,5 nav datu 

Francija 23 933,6 9 043,8 4 776,3 3 083,6 1 688,3 6 817,6 

Itālija 15 764,8 8 084,7 4 030,8 6 640,2 4 283,2 2 933,1 

Kipra 62,1 17,6 nav datu 11,6 nav datu 134,2 

Latvija 69,5 39,5 36,3 nav datu nav datu 124,0 

Lietuva 166,0 43,5 10,1 33,7 nav datu 235,6 

Luksemburga nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 19,2 

Ungārija 12 858,7 828,6 550,0 690,9 265,7 873,9 

Nīderlande 9 102,6 869,3 818,8 703,2 nav datu 2 180,0 

Austrija 3 259,5 4 276,3 478,8 759,0 1 157,9 1 783,3 

Polija 7 812,7 1 508,3 519,3 3 828,2 567,4 2 392,1 

Portugāle 1 143,1 1 275,8 630,7 384,0 151,7 810,3 

Rumānija 2 011,6 505,4 409,8 383,9 230,9 500,8 

                                                      
 
 
3
 Eurostat datu bāzēs nav pieejami dati par analizēto apakšektoru  apgrozījumu  četru zīmju līmenī 2010. gadā, tādēļ atsevišķiem 

apakšsektoriem (27.12 Elektrosadales un kontroles iekārtu raţošana, 27.51 Elektriskās sadzīves aparatūras raţošana, un 42.22 
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas būvniecība)  analīze veikta trīs zīmju līmenī pēc NACE 2.red. klasifikatora  
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Sektors 

(26) Datoru, 
elektronisko un 
optisko iekārtu 

ražošana 

(27.1) Elektromotoru, 
ģeneratoru, 

transformatoru un 
elektrības sadales un 

kontroles iekārtu 
ražošana 

(27.3) Vadu 
un instalāciju 

ierīču 
ražošana 

(27.5) Sadzīves 
aparatūras un 

iekārtu 
ražošana 

(27.9) Citu 
elektroiekā

rtu 
ražošana 

(42.2) 
Pilsētsaimniecības 

infrastruktūras 
objektu būvniecība 

Gads 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Slovēnija 377,8 481,9 39,3 901,6 101,7 94,0 

Slovākija 4 859,7 601,7 215,5 263,6 234,1 494,0 

Somija 21 675,0 2 336,8 331,4 117,8 211,1 656,8 

Zviedrija 10 219,8 nav datu 566,2 409,7 536,7 634,5 

Lielbritānija 16 941,7 4 903,5 1 698,6 1 748,6 976,3 1 195,2 

Norvēģija 1 829,8 373,8 622,3 nav datu 120,1 690,6 

Horvātija 331,9 336,5 115,6 52,4 60,7 413,9 

Avots: Eurostat 

Salīdzinot elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora uzľēmumu apgrozījumu ES-27 
valstīs, var secināt, ka 2010. gadā lielāko sektora apgrozījumu veidoja datoru, elektronisko un optisko 
iekārtu, elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu raţošana, 
kā arī pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība, kuras daļa ir elektroapgādes un 
telekomunikāciju sistēmas būvniecība (Tabula Nr. 3). Pēc apgrozījuma lielākais apakšsektors vairumā 
valstu ir datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana, lai gan atsevišķās valstīs situācija atšķiras. 
Piemēram, elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu 
raţošana ir pēc apgrozījuma lielākais sektors Spānijā, Austrijā un Portugālē, pilsētsaimniecības 
infrastruktūras objektu būvniecība - Kiprā, Latvijā, Lietuvā un Horvātijā, sadzīves  aparatūras un iekārtu 
raţošana – Slovēnijā. Statistikas dati rāda, ka 2010. gadā no Baltijas valstīm vislielākais elektronisko un 
optisko iekārtu raţošanas sektora apgrozījums bija Igaunijā, kam seko Lietuva, bet Latvijā kopumā 
analizētajos apakšsektoros bija salīdzinoši mazāks uzľēmumu apgrozījums. 

Tabula Nr. 4 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora apgrozījums uz 1 iedzīvotāju un 1 
nodarbināto dažādos apakšsektoros Eiropā 2010. gadā (Ls)  
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Apgrozījums uz 1 iedzīvotāju (Ls) Apgrozījums uz 1 nodarbināto (Ls) 

Gads 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Beļģija 376,5 86,4 64,7 10,7 30,6 96,6 215 220,7 207 029,2 242 911,6 155 645,2 117 149,9 107 744,5 

Bulgārija 28,3 22,9 14,2 18,2 5,2 40,7 25 579,5 26 878,4 21 824,1 41 882,4 25 159,6 26 358,6 

Čehija 725,8 261,7 86,9 36,5 65,3 239,6 193 061,1 57 951,6 68 045,0 60 072,0 44 132,2 86 720,6 

Dānija 493,4 154,6 88,2 20,7 - 147,3 170 360,0 186 448,8 231 045,9 179 937,3 - 115 141,2 

Vācija 598,1 491,3 137,8 106,7 75,1 60,0 164 351,6 158 149,1 145 022,7 172 461,1 123 713,2 78 133,1 

Igaunija 481,1 158,6 30,5 - 6,9 131,8 116 308,9 68 548,4 107 349,1 - 18 343,2 47 601,1 

Īrija - - - - - - - - - - - - 

Spānija 91,8 126,1 37,8 50,8 18,0 - 126 259,9 180 076,4 239 630,2 171 601,6 101 237,1 - 

Francija 369,9 139,8 73,8 47,7 26,1 105,4 - - - - - - 

Itālija 261,3 134,0 66,8 110,0 71,0 48,6 133 973,5 152 033,8 197 947,3 160 082,0 123 702,5 117 592,1 

Kipra 77,3 21,9 - 14,4 - 167,1 597 115,4 83 412,3 - 49 152,5 - 58 525,9 

Latvija 30,9 17,6 16,1 - - 55,2 57 060,8 30 883,5 50 911,6 - - 35 378,0 

Lietuva 49,9 13,1 3,0 10,1 - 70,8 46 304,0 31 160,5 20 200,0 30 692,2 - 37 190,2 

Luksemburga - - - - - 38,2 - - - - - 77 732,8 

Ungārija 1 284,0 82,7 54,9 69,0 26,5 87,3 219 581,6 58 962,5 78 280,7 73 531,3 56 676,6 52 036,4 

Nīderlande 549,2 52,4 49,4 42,4 - 131,5 328 613,7 139 467,4 284 009,7 275 872,9 - 125 395,5 

Austrija 389,2 510,6 57,2 90,6 138,3 212,9 162 975,0 171 780,3 149 066,0 167 734,8 154 181,1 122 816,8 

Polija 204,7 39,5 13,6 100,3 14,9 62,7 116 967,1 50 942,3 59 682,8 137 241,0 52 968,6 49 409,3 

Portugāle 107,5 119,9 59,3 36,1 14,3 76,2 123 993,9 195 435,0 188 719,3 109 401,7 62 789,7 80 924,8 
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Rumānija 93,7 23,5 19,1 17,9 10,8 23,3 80 306,6 36 788,5 94 402,2 44 728,0 38 077,2 27 511,9 

Slovēnija 184,6 235,4 19,2 440,5 49,7 45,9 66 737,3 77 239,9 30 727,1 100 884,0 69 467,2 60 450,2 

Slovākija 895,8 110,9 39,7 48,6 43,2 91,1 231 326,2 64 810,4 38 738,1 94 514,2 59 826,2 71 927,8 

Somija 4 050,3 436,7 61,9 22,0 39,4 122,7 617 732,6 186 303,1 215 614,8 112 297,4 108 423,2 85 132,9 

Zviedrija 1 094,1 - 60,6 43,9 57,5 67,9 255 526,9 - 243 213,1 81 613,5 174 253,2 156 705,4 

Lielbritānija 273,1 79,1 27,4 28,2 15,7 19,3 130 959,4 141 258,3 146 003,1 - - - 

Norvēģija 376,6 76,9 128,1 - 24,7 142,2 220 511,0 181 544,4 309 602,0 - 148 638,6 154 014,3 

Horvātija 75,0 76,0 26,1 11,8 13,7 93,5 56 890,6 76 321,2 65 981,7 67 700,3 47 682,6 59 674,2 

Avots: Eurostat 
 

Analizējot elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora uzľēmumu apgrozījumu uz 1 
iedzīvotāju un 1 nodarbināto ES-27 valstīs, redzams, ka 2010. gadā lielāko sektora apgrozījumu gan uz 
1 iedzīvotāju, gan 1 nodarbināto veidoja datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana. 2010. gadā 
pēc apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju līdervalstis bija Somija (Ls 4 050), Zviedrija (Ls 1 094) un Ungārija (Ls 
1 284). Ľemot vērā apgrozījuma rādītājus, var secināt, ka elektronisko un optisko iekārtu raţošana ir 
augstas pievienotās vērtības sektors ar augstu eksporta potenciālu, līdz ar to arī nākotnē paredzama šī 
sektora izaugsme. 

Aplūkojot apgrozījumu uz 1 iedzīvotāju elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā 
Baltijas valstīs, redzams, ka Latvijā un Lietuvā lielākais apgrozījums uz 1 iedzīvotāju starp 
apakšsektoriem vērojams pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā (attiecīgi Ls 55,2 un Ls 
70,8). Igaunijā pēc apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju lielākais apakšsektors bija datoru, elektronisko un 
optisko iekārtu raţošana (Ls 481,1), un kopumā pēc apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju Igaunija ir līdervalsts 
starp Baltijas valstīm visos analizētajos apakšsektoros. Statistikas dati kopumā parāda līdzīgas 
tendences gan analizējot apgrozījuma apjomu ES-27 valstīs absolūtos skaitļos, gan apgrozījuma 
relatīvos rādītājus uz 1 iedzīvotāju vai 1 nodarbināto. Tendences ir praktiski līdzīgas, salīdzinot kopējo 
apgrozījumu ar apgrozījumu uz 1 nodarbināto, savukārt, izvērtējot apgrozījumu uz 1 iedzīvotāju situācija 
nedaudz atšķiras, proti, palielinās to valstu skaits, kurās pēc apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju lielākais 
sektors ir datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana. 

Tabula Nr. 5 Apstrādes rūpniecības struktūra 2011. gadā* (%) 

Sektors 
Apgrozījuma 

īpatsvars 

Apstrādes rūpniecība – pavisam  100  

Pārtikas rūpniecība  25,1  

Vieglā rūpniecība  4,4  

Kokapstrāde  23,5  

Papīra raţošana un poligrāfija  4,1  

Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares  7,6  

Pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu raţošana  5,3  

Metālu un metālu izstrādājumu raţošana  14,6  

Elektrisko un optisko iekārtu ražošana 
4
 4,6  

Mašīnu un iekārtu raţošana  2,3  

Transporta līdzekļu raţošana  3,3  

Pārējās rūpniecības nozares  5,2  

                                       * Ekonomikas ministrijas novērtējums 

Avots: Ekonomikas ministrija, 2011. gads, www.em.gov.lv 
 

                                                      
 
 
4
 Šī apraksta ietvaros termins „elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektors‖ attiecas uz sektoriem pētāmās nozares robeţās, 

kas tika identificēti 4. sadaļā, bet termins „elektrisko un optisko iekārtu raţošana‖ atbilst Ekonomikas ministrijas lietotajam, tādēļ 
nozares aprakstā tiks izmantoti šie abi termini. 
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Par elektrisko un optisko iekārtu raţošanas sektora nozīmīgumu Latvijas ekonomikā liecina 
sektora apgrozījuma īpatsvars apstrādes rūpniecībā, proti, 2011. gadā šī sektora apgrozījums veidoja 
4,6% no kopējā apstrādes rūpniecības apgrozījuma (Tabula Nr. 5). 

Analizējot sīkāk elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora apgrozījuma rādītājus Latvijā, 
2010. gadā vislielāko sektora apgrozījumu veidoja datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanas 
apakšsektors, proti, Ls 70,1 milj.5 jeb par 12,3% vairāk nekā 2009. gadā (Tabula Nr. 6). Turklāt 
2009. gadā apgrozījuma tendences apakšsektoros atšķīrās, proti, pēc apgrozījuma apjoma lielākais 
apakšsektors bija elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība, sasniedzot Ls 70,6 milj., bet 
2010. gadā šī apakšsektora apgrozījums samazinājās par 17,4%, salīdzinot ar 2009. gadu, tādēļ 
apgrozījums Ls 58,3 milj. bija otrs lielākais pēc datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanas.  

  
Tabula Nr. 6 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora apgrozījums Latvijā                 

2006. - 2010. gadā (Ls tūkst.) 
6
 

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(C26) Datoru, elektronisko 
un optisko iekārtu ražošana 33,5% 59 328 19,1% 70 674 -1,1% 69 915 -10,8% 62 382 12,3% 70 057 

(C271) Elektromotoru, 

ģeneratoru, transformatoru 
un elektrības sadales un 
kontroles iekārtu ražošana 

25,8% 42 271 51,1% 63 885 -0,9% 63 280 -45,4% 34 565 - 
nav 

datu 

(C273) Vadu un instalāciju 
ierīču ražošana 

26,0% 25 070 48,3% 37 173 -4,7% 35 430 -25,5% 26 409 38,7% 36 618 

(C279) Citu elektroiekārtu 
ražošana 

- 
nav 

datu 
- 933 - 

nav 
datu 

- 1 529 12,6% 1 721 

(F4222) Elektroapgādes un 
telekomunikāciju sistēmu 
būvniecība 

-1,2% 76 994 45,2% 
111 
763 

-12,1% 98 253 -28,2% 70 566 -17,4% 58 299 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 

Salīdzinoši mazāks apgrozījums 2010. gadā bija vērojams vadu un instalāciju ierīču raţošanas 
un citu elektroiekārtu raţošanas apakšsektorā, kuru apgrozījums veidoja attiecīgi Ls 36,6 milj. un 
Ls 1,7 milj. Turklāt 2010. gadā vadu un instalāciju ierīču raţošanas apakšektora apgrozījums pieauga 
par 38,7%. Tas bija straujākais apgrozījuma piegums salīdzinājumā ar citiem apakšsektoriem. 

Analizējot elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora pievienotā vērtību no 2007. līdz 
2009. gadam, var secināt, ka 2009. gadā lielāko pievienoto vērtību veidoja datoru, elektronisko un 
optisko iekārtu raţošana, savukārt divus iepriekšējos gadus - elektrisko iekārtu raţošana, lai gan 
kopumā šo apakšsektoru pievienotā vērtība ir salīdzinoši neliela, proti, 0,2% līdz 0,3% robeţās no 
kopējās pievienotās vērtības (Tabula Nr. 7). Turklāt 2009. gadā abos apakšsektoros bija vērojams 
būtisks pievienotās vērtības samazinājums, proti, samazinājums par 43,4% elektrisko iekārtu raţošanā 
un par 34,6% datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanā. 

 
Tabula Nr. 7 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora pievienotā vērtība                    

2007. - 2009.  gadā (%)
7
 

Gads 2007 
% no 

kopējās 
vērtības 

% pret 
iepriekšējo 

gadu 
2008 

% no 
kopējās 
vērtības 

% pret 
iepriekšējo 

gadu 
2009 

% no 
kopējās 
vērtības 

Kopējā ekonomikai 
pievienotā vērtība 

13 007 
995 

100,0% 10,9% 
14 432 

002 
100,0% -18,3% 

11 794 
764 

100,0% 

(26) Datoru, elektronisko un 
optisko iekārtu raţošana 

25 354 0,2% 47,4% 37 363 0,3% -34,6% 24 425 0,2% 

(27) Elektrisko iekārtu 
raţošana 

39 761 0,3% -5,9% 37 430 0,3% -43,4% 21 179 0,2% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

                                                      
 
 
5 Eurostat un Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datu bāzēs pieejamie statistikas dati par Latviju atšķiras daţādu pielietoto 
metodoloģiju izmantošanas dēļ 
6
 Centrālās Statistikas Pārvaldes datu bāzēs nav pieejami dati  četru zīmju līmenī pēc NACE 2.red. par (27.12) Elektrosadales un 

kontroles iekārtu raţošanas un  (27.51) Elektriskās sadzīves aparatūras raţošanas apakšsektora apgrozījumu, tādēļ analīzē 
iekļauti tie apakšsektori trīs zīmju līmenī, par kuriem pētījuma sagatavošanas brīdī bija pieejami dati 
7
 CSP datu bāzēs nav pieejama informācija par NACE 2.red. (42) Inţenierbūvniecības apakšsektora pievienoto vērtību, tādēļ šāda 

informācija analīzē nav iekļauta 



 

  18 
 

Savukārt analizējot produkcijas izlaidi, 2010. gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 
novembri, apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide salīdzināmās cenās pieauga par 11.4% (Tabula Nr. 
8).

8
 Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā 2010. gadā, salīdzinot ar 

2009. gadu, bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanā, proti, palielinājums par 56,6%, un 
elektrisko iekārtu raţošanā

9
 par 39,5%, kas ir vairākas reizes lielāks pieaugums nekā apstrādes 

rūpniecībā kopumā (12,4%).
10

 

Tabula Nr. 8. Rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas 2010. gada novembrī (salīdzināmajās 
cenās) 

Sektors/Nozare 

2010. gada novembrī 
pret 2009. gada 

novembri 
(darba dienu skaita 
izlīdzināti dati) (%) 

Visa rūpniecība 11,4 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 13,1 

Apstrādes rūpniecība 12,4 

Pārtikas produktu raţošana 2,1 

Tekstilizstrādājumu raţošana 16,2 

Apģērbu raţošana 27,1 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu raţošana, izľemot mēbeles 8,7 

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu raţošana -3,4 

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu raţošana 10,6 

Nemetālisko minerālu izstrādājumu raţošana 63,6 

Metālu raţošana 10,9 

Gatavo metālizstrādājumu raţošana, izľemot mašīnas un iekārtas 33,4 

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana 56,6 

Elektrisko iekārtu ražošana 39,5 

Automobiļu, piekabju un puspiekabju raţošana 38,0 

Citu transportlīdzekļu raţošana (kuģu būve, dzelzceļa lokomotīvju un 
ritošā sastāva raţošana u.c.) 23,8 

Mēbeļu raţošana 9,0 

Elektroenerģija un gāzes apgāde 6,9 

Avots: Ekonomikas ministrija 

2011. gada vienpadsmit mēnešos apstrādes rūpniecības raţošanas apjoms pieauga par 11,9%. 
2011. gada vienpadsmit mēnešos elektrisko un optisko iekārtu raţošanas sektora raţošanas apjoms 
pieauga par 28,1%, salīdzinot ar 2010. gada attiecīgo periodu, vairāk nekā divas reizes pārsniedzot 
apstrādes rūpniecības raţošanas apjoma pieaugumu (11,9%). Laika periodā no 2007. līdz 2011. gadam 
augstākais raţošanas apjoma pieaugums gan apstrādes rūpniecībā, gan elektrisko un optisko iekārtu 
raţošanas sektorā bija vērojams 2010. gadā, kad raţošanas apjoms pieauga attiecīgi par 16,5% un 
33,2% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu (Attēls Nr. 1). 

                                                      
 
 
8
 Centrālā statistikas pārvalde, 2011.gads, „Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010.gada novembrī‖, pieejams interneta vietnē 

http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-rupniecibas-produkcijas-izlaidi-2010gada-novembri-31811.html 
9
 Elektrisko iekārtu raţošanai atbilst NACE 27 kods, tādēļ šī sektora daļa ir NACE 27.12 Elektrosadales un kontroles iekārtu 

raţošana, NACE 27.3 Vadu un instalāciju ierīču raţošana, NACE 27.51 Elektriskās sadzīves aparatūras raţošana, NACE 
27.9 Citu elektroiekārtu raţošana, kas ietverti šī pētījuma robeţās 
10

 Centrālā statistikas pārvalde, 2011.gads, „Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010.gada novembrī‖, pieejams interneta vietnē 

http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-rupniecibas-produkcijas-izlaidi-2010gada-novembri-31811.html 
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Attēls Nr. 1 

Ražošanas apjoma izmaiņas 2007. – 2011. gadā (% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu) 
Avots: Ekonomikas ministrija, www.em.gov.lv 

Raţošanas apjoma samazinājums analizētajā laika periodā bija vērojams vienīgi 2009. gadā, 
kad raţošanas apjoms elektrisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā samazinājās par 34,8%, 
pārsniedzot apstrādes rūpniecības (samazinājums par 20,2%) raţošanas apjoma kritumu.  

Savukārt 2007. un 2008. gadā raţošanas apjoma pieaugums elektrisko un optisko iekārtu 
raţošanas sektorā bija salīdzinoši zemāks nekā 2010. un 2011. gadā – attiecīgi 3,8% un 14,1%, bet 
apstrādes rūpniecībā raţošanas apjomu izmaiľas bija negatīvākas, jo 2007. gadā bija vērojams 
0,3% pieaugums, bet 2008. gadā  – kritums par 3,4%. 

Kopumā elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektors straujās ekonomikas izaugsmes 
gados attīstījās. Ekonomiskās krīzes laikā, ievērojami sašaurinoties pieprasījumam, sektora raţošanas 
apjoms saruka par  25%, bet kopš 2009. gada vidus situācija sektorā uzlabojās, ko pamatā noteica ārējā 
pieprasījuma pieaugums. 2010. gadā sektora izlaide vairāk nekā par 33% pārsniedza 2009. gada līmeni, 
turklāt lielāks ieguldījums nozares izaugsmē bija elektrisko iekārtu raţošanas apjoma pieaugumam (par 
37%), savukārt datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanas apjoms 2010. gadā palielinājās par 
27%.  

Tabula Nr. 9. Apstrādes rūpniecības eksporta īpatsvars nozares realizācijā 
2011. gadā* (%) 

Sektors 

Eksporta 
īpatsvars 

nozares 
realizācijā 

Apstrādes rūpniecība – pavisam  61,4  

Pārtikas rūpniecība  30,4  

Vieglā rūpniecība  83,3  

Kokapstrāde  73,2  

Papīra raţošana un poligrāfija  56,8  

Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares  78,0  

Pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu raţošana  47,1  

Metālu un metālu izstrādājumu raţošana  72,7  

Elektrisko un optisko iekārtu ražošana  85,3  

Mašīnu un iekārtu raţošana  86,8  

Transporta līdzekļu raţošana  87,2  

Pārējās rūpniecības nozares  51,8  

                                                   * Ekonomikas ministrijas novērtējums 

Avots: Ekonomikas ministrija, www.em.gov.lv 

Tabulā redzams, ka nozīmīgs elektrisko un optisko iekārtu raţošanas sektora rādītājs ir tā 
eksportspēja, jo lielākā sektora saraţotās produkcijas daļa (85,3%) tiek eksportēta uz ārvalstīm (Tabula 
Nr. 9). Izvērtējot eksporta īpatsvaru apstrādes rūpniecības realizācijā, var secināt, ka tas ir trešais 
augstākais eksportspējas rādītājs visā apstrādes rūpniecībā, kura kopumā ietver 11 raţošanas sektorus. 
Turklāt, elektrisko un optisko iekārtu raţošanas sektora eksportspēja ir augstāka nekā apstrādes 
rūpniecībā kopumā, kurā eksporta īpatsvars produkcijas realizācijā veido 61,4%. 

Eksportētās elektrisko un optisko iekārtu raţošanas sektora produkcijas realizācijas ieľēmumi 
2010. gadā pieauga par 32%, bet vietējā tirgū realizētajai produkcijai – par 9%.

11
 

                                                      
 
 
11

 Ekonomikas ministrija, 2011. gada decembris, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību‖,  www.em.gov.lv 
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Attēls Nr. 2 

Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas sektora produkcijas eksports pa valstu grupām 
2011. gada 11 mēnešos (%) 

Avots: Ekonomikas ministrija, www.em.gov.lv 

Izvērtējot elektrisko un optisko iekārtu raţošanas sektora eksportspēju sadalījumā pa valstīm, uz 
kurām tika eksportēta saraţotā produkcija, var secināt, ka 2011. gadā lielākā produkcijas daļa tika 
realizēta NVS valstīs, t.sk. Krievijā (28% apmērā) un kaimiľvalstī Igaunijā (23%). Tāpat gandrīz piektā 
daļa saraţotās produkcijas tika eksportēta uz ES-15 valstīm (19% apmērā), savukārt Lietuvas tirgū 
realizēta saraţotā produkcija 15% apmērā, bet pārējās valstīs, t.sk. ES valstīs, 2011. gada 11 mēnešos 
tika realizēti 17% saraţotās produkcijas (Attēls Nr. 2). 

Neraugoties uz elektrisko un optisko iekārtu raţošanas sektora produkcijas apjoma pieaugumu 
2011. gadā, sektora apgrozījums palielinājās mērenāk – par 27% (caurmērā līdzīgi gan eksportētajai, 
gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai). Turklāt, sektora realizācijas ieľēmumu dinamiku lielā mērā 
ietekmē arī raţotāju cenu izmaiľas. Pēc izteiktām svārstībām krīzes laikā kopš 2010. gada sākuma 
raţotāju cenas ir stabilizējušās un būtībā nemainās. 2011. gada novembrī raţotāju cenas gada laikā bija 
palielinājušās tikai par 0,4%, t.sk. vietējā tirgū – par 1%.  Savukārt turpmākās sektora attīstības iespējas 
lielākā mērā tiek saistītas ar eksportu.

12
 

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 

Vairumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījuma struktūru Latvijā galvenokārt veido 
nelauksaimniecisko starpproduktu vairumtirdzniecība (34,4%), kas ietver degvielas, cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā, metālu, kokmateriālu, būvmateriālu, atkritumu, lūţľu un citu līdzīgu preču 
vairumtirdzniecību. Piekto daļu vairumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījuma veido pārtikas, dzērienu un 
tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību (20,1%) un mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (19,4%) 
(Attēls Nr. 3).  

 

Attēls Nr. 3 
Vairumtirdzniecības struktūra Latvijā pēc apgrozījuma 2009. gadā (%) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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 Ekonomikas ministrija, 2011. gada decembris, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību‖,  www.em.gov.lv 
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Kā redzams attēlā, IKT vairumtirdzniecība veido 7,3% no Latvijas vairumtirdzniecības sektora, 
kas pēc apgrozījuma apjoma 2009. gadā Latvijā bija ceturtais lielākais vairumtirdzniecības sektors.

13
  

Savukārt lielāko daļu Latvijas mazumtirdzniecības apgrozījuma struktūras veido 
mazumtirdzniecība nespecializētos veikalos, kur pārsvarā tirgo pārtiku, dzērienus un tabaku (44,2%), 
degvielas mazumtirdzniecība (17%) un citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, kas ietver 
apģērbu, apavu, farmaceitisko līdzekļu un medicīnas preču, ziedu, suvenīru, rokas pulksteľu un citu 
preču tirdzniecību (14,8%).  

 

Attēls Nr. 4 
Mazumtirdzniecības struktūra Latvijā pēc apgrozījuma  2009. gadā (%) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

IKT mazumtirdzniecība specializētajos veikalos veido vien 2,2% no Latvijas mazumtirdzniecības 
nozares, kas, salīdzinot ar IKT apgrozījuma daļu vairumtirdzniecībā (7,3%), ir salīdzinoši zemāks 
rādītājs, turklāt IKT mazumtirdzniecība specializētajos veikalos ir trešais mazākais apgrozījuma 
pienesējs no visiem deviľiem analizētajiem mazumtirdzniecības apakšsektoriem (Attēls Nr. 4).  

Tabula Nr. 10. IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora uzņēmumu apgrozījums 
ES- 27 valstīs 2010. gadā (Ls milj.)

14
 

Sektors 
(46.5) Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība 

(47.4) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu 

mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

Gads 2010 2010 

Beļģija 6 378,1 1 692,3 

Bulgārija 646,3 552,8 

Čehija 3 043,4 536,1 

Dānija 4 590,2 811,7 

Vācija 54 369,1 14 588,1 

Igaunija 225,7 64,0 

Īrija nav datu nav datu 

Spānija 16 275,4 5 788,1 

Francija 29 726,9 6 266,7 

Itālija 16 684,9 2 837,9 

Kipra 185,4 135,6 

Latvija 615,7 86,1 

Lietuva 318,6 83,5 

Luksemburga 2 011,7 nav datu 

Ungārija 1 708,9 436,5 

Nīderlande 42 282,0 3 173,2 

Austrija 5 014,6 1 666,4 

Polija 2 643,4 2 106,0 

Portugāle 1 913,5 806,3 

Rumānija 1 277,3 345,6 

Slovēnija 429,2 160,6 
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 Ekonomikas ministrija, Tirdzniecība,2011.gads, www.em.gov.lv, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30405 
14

 Eurostat un Centrālās statistikas pārvaldes dati par uzľēmumu apgrozījumu atšķiras daţādu pielietoto metodoloģiju dēļ 
(Eurostat dati no euro pārvērsti uz latiem, lietojot valūtas kursu 1 EUR, = 0.7028, LVL) 
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Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

Mazumtirdzniecība stendos un tirgos 
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http://www.em.gov.lv/
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Sektors 
(46.5) Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība 

(47.4) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu 

mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

Gads 2010 2010 

Slovākija 1 100,7 289,8 

Somija 2 803,1 1 000,9 

Zviedrija 7 936,2 2 392,6 

Lielbritānija 31 693,1 4 520,0 

Norvēģija 4 138,5 477,7 

Horvātija 431,6 48,5 

Avots: Eurostat 
 

Salīdzinot IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības specializētajos veikalos uzľēmumu 
apgrozījumu ES-27 valstīs, var secināt, ka 2010. gadā lielāko sektora apgrozījumu veidoja IKT iekārtu 
vairumtirdzniecība (Tabula Nr. 10). 2010. gadā līdervalstis pēc apgrozījuma apjoma IKT 
vairumtirdzniecībā bija Vācija (Ls 54,4 mljrd.), Nīderlande (Ls 42,3 mljrd.) un Lielbritānija (Ls 31,7 mljrd.). 
Savukārt IKT mazumtirdzniecībā līdervalstis bija Vācija, Francija un Lielbritānija, sasniedzot attiecīgi Ls 
14,6 mljrd., Ls 6,3 mljrd. un Ls 4,5 mljrd. Savukārt 2010. gadā Latvijā IKT vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības specializētajos veikalos uzľēmumu apgrozījums bija lielāks nekā pārējās Baltijas 
valstīs. 

Tabula Nr. 11 IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora apgrozījums uz 1 
iedzīvotāju un 1 nodarbināto ES- 27 valstīs 2010. gadā (Ls) 

Sektors 

(46.5) Informācijas un 
komunikāciju 

tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība 

(47.4) Informācijas un 
komunikāciju 

tehnoloģiju iekārtu 
mazumtirdzniecība 

specializētajos 
veikalos 

(46.5) Informācijas un 
komunikāciju 

tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība 

(47.4) Informācijas un 
komunikāciju 

tehnoloģiju iekārtu 
mazumtirdzniecība 

specializētajos 
veikalos 

Apgrozījums uz 1 iedzīvotāju (Ls) Apgrozījums uz 1 nodarbināto (Ls) 

Gads 2010 2010 2010 2010 

Beļģija 588,4 156,1 403 243,3 202 404,0 

Bulgārija 85,4 73,1 92 952,7 43 793,1 

Čehija 289,7 51,0 282 345,3 58 545,4 

Dānija 829,3 146,7 364 070,4 169 740,7 

Vācija 664,6 178,3 537 005,3 127 821,1 

Igaunija 168,4 47,8 196 602,8 72 976,1 

Īrija - - - - 

Spānija 353,9 125,9 277 817,8 101 408,6 

Francija 459,5 96,9 - - 

Itālija 276,5 47,0 283 988,6 93 585,9 

Kipra 230,8 168,8 185 400,0 83 962,8 

Latvija 273,8 38,3 249 271,3 34 830,1 

Lietuva 95,7 25,1 141 223,4 34 404,6 

Luksemburga 4 006,8 - 1 043 412,9 - 

Ungārija 170,6 43,6 225 121,9 50 375,1 

Nīderlande 2 551,0 191,4 756 318,8 149 615,7 

Austrija 598,7 199,0 591 553,6 142 427,4 

Polija 69,3 55,2 202 419,8 64 700,5 

Portugāle 179,9 75,8 222 836,8 59 988,1 

Rumānija 59,5 16,1 151 698,3 34 231,4 

Slovēnija 209,7 78,5 404 524,0 160 760,8 

Slovākija 202,9 53,4 354 036,7 59 263,8 

Somija 523,8 187,0 379 618,1 231 101,4 

Zviedrija 849,6 256,1 387 793,8 152 346,4 

Lielbritānija 511,0 72,9 - 75 531,0 

Norvēģija 851,9 98,3 435 723,3 143 755,6 

Horvātija 97,5 11,0 174 524,9 50 207,0 

Avots: Eurostat 
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Situācija ir līdzīga analizējot IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības specializētajos 
veikalos uzľēmumu apgrozījumu uz 1 iedzīvotāju un 1 nodarbināto, proti, 2010. gadā visās ES-27 
valstīs lielāko sektora apgrozījumu veidoja IKT iekārtu vairumtirdzniecība. Turklāt līdervalstis gan pēc 
apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju, gan uz 1 nodarbināto bija Luksemburga un Nīderlande. 

Baltijas valstīs visaugstākais apgrozījums uz 1 iedzīvotāju un 1 nodarbināto IKT iekārtu 
vairumtirdzniecībā ir Latvijā (Latvijā apgrozījums uz 1 iedzīvotāju bija Ls 273,8, salīdzinot ar Ls 168,4 un 
Ls 95,7 Igaunijā un Lietuvā). Savukārt IKT iekārtu mazumtirdzniecībā situācija Baltijas valstīs atšķiras, 
proti, pēc apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju un 1 nodarbināto līdervalsts ir Igaunija, kam seko Latvija un 
Lietuva (Igaunijā apgrozījums uz 1 iedzīvotāju bija Ls 47,8, salīdzinot ar Ls 38,3 un Ls 25,1 Latvijā un 
Lietuvā). Pie tam jāatzīmē, ka šajā sektorā atšķirība starp Latviju un pārējām ES-27 valstīm nav tik 
ievērojama. 

Statistikas dati kopumā parāda līdzīgas tendences ES-27 valstīs gan analizējot apgrozījuma 
apjomu absolūtos skaitļos, gan apgrozījuma relatīvos rādītājus uz 1 iedzīvotāju vai 1 nodarbināto, proti, 
lielākais sektors pēc apgrozījuma apjoma ir IKT vairumtirdzniecība. Turklāt arī Latvijā šim sektoram ir 
lielākais izaugsmes potenciāls, ľemot vērā to, ka arī starp Baltijas valstīm visaugstākie sektora 
apgrozījuma rādītāji ir Latvijā. 

Tabula Nr. 12 IKT vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecības sektora apgrozījums Latvijā          
2006. - 2010. gadā (Ls tūkst.) 

Gads 
2005/ 

2006   (%) 
2006 

2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 

2008 (%) 
2008 

2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 

2010 (%) 
2010 

(46.5) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu vairumtirdzniecība 

15,3% 770 263 20,6% 928 852 -4,8% 884 246 -47,7% 462 631 34,2% 620 878 

(47.4) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

17,2% 151 945 16,0% 176 293 -20,1% 140 805 -40,6% 83 627 3,8% 86 806 

Kopā   922 208   1 105 145   1 025 051   546 258   707 684 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Detalizēti aplūkojot abus IKT tirdzniecības apakšsektorus Latvijā, redzams, ka IKT 
vairumtirdzniecības apgrozījums 2006. gadā bija Ls 770,3 milj. ar pieaugumu līdz Ls 928,9 milj. 
2007. gadā, savukārt nākamo divu gadu laikā apakšsektora apgrozījums kritās, 2009. gadā sasniedzot 
Ls 462,6 milj. (Tabula Nr. 12)

15
. Lielākais apgrozījuma kritums šajā apakšsektorā bija vērojams laika 

periodā no 2008. gada līdz 2009. gadam, kad tas samazinājās gandrīz uz pusi jeb par  47,7%. 
2010. gadā IKT vairumtirdzniecībā bija vērojams ievērojams apgrozījuma pieaugums par 34,2%, 
sasniedzot Ls 620,8 milj. 

Līdzīgas apgrozījuma izmaiľu tendences analizētajā periodā vērojamas arī IKT 
mazumtirdzniecībā, lai gan apgrozījuma apjoms šajā apakšsektorā vidēji piecas reizes mazāks nekā 
vairumtirdzniecībā. Turklāt 2010. gadā apgrozījums IKT mazumtirdzniecībā bija pat septiľas reizes 
mazāks nekā vairumtirdzniecībā. 2006. gadā apgrozījums IKT mazumtirdzniecībā veidoja Ls 152 milj., 
savukārt 2010. gadā – Ls 86,8 milj. Līdzīgi kā vairumtirdzniecībā, lielākais apgrozījuma kritums šajā 
apakšsektorā bija vērojams no 2008. gada līdz 2009. gadam, kad tas samazinājās par 40,6%. 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu IKT mazumtirdzniecībā apgrozījuma pieaugums bija neliels. 

Tabula Nr. 13 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, 
sektora pievienotā vērtība Latvijā 2007. - 2009. gadā (Ls tūkst.) 

Gads 2007 
% no 

kopējās 
vērtības 

% pret 
iepriekšējo 

gadu 
2008 

% no 
kopējās 
vērtības 

% pret 
iepriekšējo 

gadu 
2009 

% no 
kopējās 
vērtības 

Kopējā ekonomikai 
pievienotā vērtība 

13 007 
995 

100,0% 10,9% 
14 432 

002 
100,0% -18,3% 

11 794 
764 

100,0% 

(46) Vairumtirdzniecība, 
izľemot automobiļus un 
motociklus 

1 164 
393 

9,0% 3,6% 
1 206 

023 
8,4% -24,9% 906 140 7,7% 

(47) Mazumtirdzniecība, 
izľemot automobiļus un 
motociklus 

1 071 
397 

8,2% -0,3% 
1 067 

717 
7,4% -33,0% 714 912 6,1% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

                                                      
 
 
15

 Eurostat un Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs pieejamie statistikas dati par Latviju atšķiras daţādu pielietoto 
metodoloģiju izmantošanas dēļ 
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Analizējot vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora
16

 pievienoto vērtību no 2007. līdz 
2009. gadam, var secināt, ka 2009. gadā lielāko pievienoto vērtību veidoja vairumtirdzniecība, izľemot 
automobiļus un motociklus, sasniedzot Ls 906,1 milj. jeb 7,7% no kopējās pievienotās vērtības (Tabula 
Nr. 13). Ľemot vērā to, ka saskaľā ar iepriekš analizēto IKT vairumtirdzniecība 2009. gadā veidoja 7,3% 
no Latvijas vairumtirdzniecības sektora apgrozījuma, 2009. gadā tā sasniedza aptuveni 0,56% no 
kopējās pievienotās vērtības. 

Mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektora pievienotā vērtība ir nedaudz 
mazāka nekā vairumtirdzniecībā, proti, 2009. gadā tā sasniedza 6,1% no kopējās pievienotās vērtības. 
Saskaľā ar  iepriekš analizēto IKT mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 2009. gadā veidoja vien 
2,2% no Latvijas mazumtirdzniecības nozares, tādēļ secinām, ka IKT mazumtirdzniecība veido vien 
aptuveni 0,13% no kopējās pievienotās vērtības. 

Tabula Nr. 14 IKT
17

 produktu imports un eksports (Ls milj.) 
Rādītājs Gads 2008 % 2009 % 2010 

1. Latvijas ārējā tirdzniecība - 
pavisam 

Bilance -3 098,7 -64% -1 107,6 10% -1 217,0 

Eksports 4 428,9 -19% 3 602,2 30% 4 694,9 

Imports 7 527,7 -37% 4 709,8 26% 5 911,9 

1.1. IKT ārējā tirdzniecība 

Bilance -242,6 -76% -57,4 75% -100,4 

Eksports 202,3 0% 201,9 34% 270,4 

Imports 444,9 -42% 259,3 43% 370,8 

t.sk. datori un to perifērās iekārtas 

Bilance -90,8 -84% -14,2 25% -17,8 

Eksports 55,6 8% 59,9 20% 71,7 

Imports 146,4 -49% 74,1 21% 89,5 

t.sk. telekomunikāciju aprīkojums 

Bilance -70,2 -58% -29,2 86% -54,3 

Eksports 48,1 -15% 40,9 17% 47,9 

Imports 118,3 -41% 70,1 46% 102,2 

t.sk. plaša patēriņa elektronika 

Bilance -56,8 -91% -5,1 31% -6,7 

Eksports 86,6 4% 90,1 53% 137,8 

Imports 143,4 -34% 95,2 52% 144,5 

t.sk. elektronikas komponentes 

Bilance -16,4 -68% -5,2 262% -18,8 

Eksports 8,6 3% 8,9 -2% 8,7 

Imports 25,0 -44% 14,1 95% 27,5 

t.sk. dažādas IKT sastāvdaļas un 
preces 

Bilance -8,4 -56% -3,7 -24% -2,8 

Eksports 3,4 -38% 2,1 105% 4,3 

Imports 11,8 -51% 5,8 22% 7,1 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot IKT importu un eksportu, secinām, ka 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, ārējā 
tirdzniecībā vērojams pieaugums, proti, IKT eksports kopumā palielinājies par 30%, bet imports – par 
26%. Neskatoties uz to, ka IKT eksports un imports palielinājās, kopējā IKT ārējās tirdzniecības bilance 
2010. gadā bija negatīva, proti, - Ls 1,2 mljrd. Turklāt 2010. gadā negatīvā bilance bija par 10% 
palielinājusies, jo 2009. gadā tā bija - Ls 1,1 mljrd. (Tabula Nr. 14). 

2010. gadā lielākais eksporta pieaugums bija vērojams daţādu IKT sastāvdaļu un preču 
eksportā (par 105%), bet vienīgais samazinājums - elektronikas komponenšu eksportā (par 2%). 
Savukārt lielākais importa pieaugums bija vērojams elektronikas komponenšu importā (par 95%), bet 
nevienā no importētajām IKT preču grupām nebija vērojams importa samazinājums. 

Papildus jāpiezīmē, ka eksports EIKT nozarē, ne vienmēr tiek mērīts preču daudzumā, bet arī kā 
pakalpojumu un intelektuālā īpašuma eksports, veicot ārpakalpojumus Latvijas teritorijā vai uz vietas pie 
ārzemju klientiem. 
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 Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs pieejami dati par sektoru pievienoto vērtību tikai divu zīmju līmenī 

17
 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) sektors noteikts atbilstoši starptautiskajai Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības 

Organizācijas (angl. - OECD) definīcijai, kura nosaka sekojošu ekonomisko darbības veidu (NACE 2 red.) iekļaušanu: IKT 
raţošana (NACE  26.11; 26.12; 26.20; 26.30; 26.40; 26.80), IKT vairumtirdzniecība (NACE  46.51; 46.52), IKT pakalpojumu 
sniegšana, t.sk. datorprogrammatūras tiraţēšana (NACE  58.21; 58.29), telekomunikācijas (NACE  61.10; 61.20; 61.30; 61.90), 
datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītas darbības (NACE  62.01; 62.02; 62.03; 62.09), datu apstrāde, uzturēšana un 
ar to saistītas darbības, interneta portālu darbība (NACE  63.11; 63.12), datoru, to perifēro iekārtu un sakaru iekārtu remonts 
(NACE  95.11; 95.12) 
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Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumi 

 

Šajā pētījumā IKT pakalpojumu sektora uzľēmumi nodarbojas ar telekomunikāciju, 
datorprogrammēšanu, konsultēšanu, datu apstrādi, uzturēšanu, interneta portālu darbību, citiem 
informācijas pakalpojumiem un pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšanu dabaszinātnēs un 
inţenierzinātnē. 

Tabula Nr. 15. IKT pakalpojumu sektora uzņēmumu apgrozījums ES-27 valstīs (Ls milj.) 

 
(61) 

Telekomunikācija 

(62) 
Datorprogrammē

šana, 
konsultēšana un 

saistītās 
darbības 

(63.1) Datu 
apstrāde, 

uzturēšana un ar 
to saistītās 
darbības; 

interneta portālu 
darbība 

(63.9) Citi 
informācijas 
pakalpojumi 

(72.1) Pētījumu 
un 

eksperimentālo 
izstrāžu veikšana 

dabaszinātnēs 
un 

inženierzinātnē 

Gads 2010 2010 2010 2010 2010 

Beļģija 9 611,1 9 023,7 372,6 171,1 975,6 

Bulgārija 1 291,5 567,8 68,4 25,1 76,7 

Čehija 3 570,3 3 436,2 661,7 38,5 219,6 

Dānija 4 594,1 6 653,6 340,6 74,6 1 028,7 

Vācija 51 641,2 54 512,8 3 621,3 2 410,3 6 075,0 

Igaunija 527,9 232,8 17,4 12,0 15,7 

Īrija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Spānija 26 548,1 14 753,4 976,5 152,6 862,7 

Francija 48 505,4 34 228,6 4 428,4 699,4 4 950,4 

Itālija 32 370,0 19 495,9 6 881,1 411,4 1 177,1 

Kipra 453,3 120,9 12,3 6,7 nav datu 

Latvija 517,5 171,4 56,3 4,8 16,0 

Lietuva 581,1 190,7 30,6 4,8 20,9 

Luksemburga nav datu nav datu nav datu 72,5 nav datu 

Ungārija 2 761,9 2 059,2 274,7 122,9 160,4 

Nīderlande 12 543,7 16 028,6 nav datu nav datu 2 341,8 

Austrija 4 233,6 3 434,2 1 676,5 126,2 528,0 

Polija 7 821,5 4 007,2 652,2 107,5 230,6 

Portugāle 5 308,2 2 147,5 217,1 65,3 44,9 

Rumānija 3 192,8 1 341,4 124,5 20,5 251,5 

Slovēnija 981,9 668,5 73,8 5,8 133,6 

Slovākija 1 538,0 903,0 226,3 4,4 40,9 

Somija 3 326,7 4 092,5 357,7 55,5 376,7 

Zviedrija 7 543,1 10 637,6 669,1 116,6 2 602,8 

Lielbritānija 54 472,2 51 935,0 4 780,7 3 542,8 12 942,6 

Norvēģija 5 947,8 4 729,8 520,6 93,2 542,4 

Horvātija 1 873,8 493,1 53,4 6,4 136,0 

Avots: Eurostat 
 

Salīdzinot uzľēmumu apgrozījumu ES-27 valstīs, var secināt, ka 2010. gadā lielāko sektora 
apgrozījumu veidoja telekomunikāciju uzľēmumi, neskatoties uz to, ka atsevišķās valstīs situācija 
atšķiras. Piemēram, Dānijā, Vācijā, Nīderlandē, Somijā un Zviedrijā 2010. gadā pēc apgrozījuma apjoma  
lielākais bija datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto darbību apakšsektors. 2010. gadā 
līdervalstis pēc apgrozījuma apjoma telekomunikācijā bija Lielbritānija (Ls 54,5 mljrd.), Vācija 
(Ls 51,6 mljrd.) un Francija (Ls 48,5 mljrd.). Arī datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto 
darbību apakšsektorā 2010. gadā pēc apgrozījuma apjoma līdervalstis bija Vācija, Lielbritānija un 
Francija (Tabula Nr. 15).   

Baltijas valstīs 2010. gadā lielākais apgrozījums telekomunikāciju apakšsektorā bija Lietuvā (Ls 
581,1 milj.), datorprogrammēšanā, konsultēšanā un saistītajās darbībās – Igaunijā (Ls 232,8 milj.), datu 
apstrādē, uzturēšanā un ar to saistītajās darbībās; interneta portālu darbībā – Latvijā (Ls 56,3 milj.), citos 
informācijas pakalpojumos - Igaunijā (Ls 12 milj.) un pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšanā 
dabaszinātnēs un inţenierzinātnē – Lietuvā (Ls 20,9 milj.). 
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Tabula Nr. 16 IKT pakalpojumu sektora apgrozījums uz 1 nodarbināto un 1 nodarbināto ES-27 
valstīs (Ls) 
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Apgrozījums  uz 1 iedzīvotāju (Ls) Apgrozījums uz 1 nodarbināto (Ls) 

Gads 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Beļģija 886,6 832,5 34,4 15,8 90,0 348 127,4 144 977,7 184 638,3 122 652,3 125 285,7 

Bulgārija 170,7 75,1 9,0 3,3 10,1 63 476,9 21 686,7 18 000,0 12 632,1 50 427,4 

Čehija 339,8 327,0 63,0 3,7 20,9 170 395,6 62 576,5 59 265,6 35 981,3 30 090,4 

Dānija 830,0 1 202,2 61,5 13,5 185,9 289 173,5 150 557,8 121 816,9 115 123,5 113 543,0 

Vācija 631,3 666,4 44,3 29,5 74,3 266 221,9 115 887,8 96 252,3 63 512,5 53 247,9 

Igaunija 393,9 173,7 13,0 9,0 11,7 141 338,7 34 684,1 18 068,5 25 210,1 18 171,3 

Īrija - - - - - - - - - - 

Spānija 577,3 320,8 21,2 3,3 18,8 396 133,9 73 844,5 52 895,3 54 578,0 44 794,6 

Francija 749,8 529,1 68,5 10,8 76,5 - - - - - 

Itālija 536,5 323,1 114,0 6,8 19,5 339 315,3 82 348,7 51 405,2 41 724,1 56 886,7 

Kipra 564,4 150,5 15,3 8,3 - 128 888,3 75 562,5 94 615,4 37 222,2 - 

Latvija 230,2 76,2 25,0 2,1 7,1 93 176,1 26 848,4 30 074,8 13 675,2 33 057,9 

Lietuva 174,6 57,3 9,2 1,4 6,3 90 415,4 24 756,6 25 888,3 26 373,6 26 863,8 

Luksemburga - - - 144,4 - - - - 270 522,4 - 

Ungārija 275,8 205,6 27,4 12,3 16,0 158 702,5 40 993,8 32 613,1 35 225,0 29 561,4 

Nīderlande 756,8 967,0 - - 141,3 386 269,0 108 637,5 - - 74 670,0 

Austrija 505,5 410,0 200,2 15,1 63,0 243 324,3 93 723,1 105 919,9 93 898,8 68 473,6 

Polija 204,9 105,0 17,1 2,8 6,0 124 032,7 42 787,7 30 688,9 27 713,3 34 218,7 

Portugāle 499,0 201,9 20,4 6,1 4,2 366 082,8 57 418,3 65 136,5 74 628,6 32 232,6 

Rumānija 148,8 62,5 5,8 1,0 11,7 70 099,0 32 623,2 19 183,4 16 452,6 16 015,0 

Slovēnija 479,7 326,6 36,1 2,8 65,3 198 604,4 62 876,2 54 626,2 25 777,8 50 567,8 

Slovākija 283,5 166,5 41,7 0,8 7,5 157 954,2 50 988,1 31 681,4 50 574,7 33 579,6 

Somija 621,6 764,7 66,8 10,4 70,4 276 235,2 95 447,4 121 295,4 72 930,4 103 036,1 

Zviedrija 807,6 1 138,8 71,6 12,5 278,7 275 738,4 111 225,4 106 885,0 67 476,9 151 616,5 

Lielbritānija 878,2 837,3 77,1 57,1 208,7 255 968,8 98 467,1 - - - 

Norvēģija 1 224,3 973,6 107,2 19,2 111,6 454 030,5 138 768,9 136 532,9 136 656,9 84 803,0 

Horvātija 423,4 111,4 12,1 1,4 30,7 164 238,8 43 129,5 34 833,7 21 122,1 29 746,3 

Avots: Eurostat 

Arī salīdzinot uzľēmumu apgrozījumu uz 1 iedzīvotāju ES-27 valstīs, apgrozījuma rādītāji atbilst 
iepriekš secinātajam, proti, 2010. gadā lielāko sektora apgrozījumu uz 1 iedzīvotāju veidoja 
telekomunikāciju uzľēmumi, lai gan atsevišķās valstīs situācija atšķiras, t.sk. Dānijā, Vācijā, Nīderlandē, 
Somijā un Zviedrijā 2010. gadā pēc apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju  lielākais bija datorprogrammēšanas, 
konsultēšanas un saistīto darbību apakšsektors. 2010. gadā pēc apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju 
telekomunikāciju sektorā līdervalstis bija Norvēģija, Beļģija un Lielbritānija (attiecīgi Ls 1 224,3, Ls 886,6 
un Ls 878,2). Baltijas valstīs līdervalsts pēc apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju telekomunikāciju sektorā bija 
Igaunija (Ls 393,9), kam sekoja Latvija un Lietuva (attiecīgi Ls 230,2 un Ls 174,6).  

Pēc apgrozījuma uz 1 nodarbināto visās ES-27 valstīs lielākais ir telekomunikāciju sektors, un 
līdervalsts ir Norvēģija ar apgrozījumu uz 1 nodarbināto Ls 454 030,5 apmērā. Latvijā un Lietuvā 
apgrozījums gan uz 1 iedzīvotāju, gan 1 nodarbināto ir viszemākais ES-27 valstīs aiz Rumānijas un 
Bulgārijas. Turklāt Lietuvas un Latvijas apgrozījuma rādītāji ir tikpat zemi visos analizētajos sektoros, kur 
vienīgi Rumānijā un Bulgārijā ir zemāks apgrozījums uz 1 iedzīvotāju un 1 nodarbināto salīdzinājumā ar 
Lietuvu un Latviju. Nedaudz augstāki apgrozījuma rādītāji vērojami Igaunijā, lai gan kopumā arī Igaunijā 
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apgrozījums uz 1 iedzīvotāju un 1 nodarbināto vairumā analizēto sektoru ir viens no zemākajiem ES-27 
valstīs. 

Tabula Nr. 17 IKT pakalpojumu sektora apgrozījums 2006. - 2010. gadā (Ls tūkst.)  

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(61) Telekomunikācija 13,4% 531 479 9,9% 583 848 6,9% 624 122 -13,8% 537 969 -3,0% 521 898 

(62) Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītas darbības 

60,7% 147 926 22,6% 181 364 16,3% 210 882 -22,6% 163 276 5,9% 172 853 

(63.11) Datu apstrāde, uzturēšana 
un ar to saistītās darbības 

26,3% 28 384 14,4% 32 473 -9,3% 29 469 -23,0% 22 691 52,5% 34 603 

(63.12) Interneta portālu darbība 71,3% 7 124 49,4% 10 642 39,3% 14 827 47,5% 21 867 1,2% 22 131 

(63.9) Citi informācijas 
pakalpojumi 

0,0% 3 260 69,4% 5 524 -3,4% 5 336 10,8% 5 912 -18,6% 4 811 

(72.1) Pētījumu un eksperimentālo 
izstrāžu veikšana dabaszinātnēs 
un inženierzinātnēs 

11,6% 15 335 -46,0% 8 285 -10,8% 7 392 48,8% 10 996 46,5% 16 109 

Kopā   733 508   822 136   892 028   762 711   772 405 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Sīkāk aplūkojot IKT pakalpojumu sektora apgrozījumu Latvijā, telekomunikāciju apakšsektora 
apgrozījums ir vairāk nekā trīs reizes lielāks nekā nākamajā pēc apgrozījuma lielākajā apakšsektorā, 
proti, datorprogrammēšanā, konsultēšanā un saistītajās darbībās. 2009. gadā telekomunikāciju 
apakšsektora apgrozījums bija Ls 538 milj.,18 bet 2010. gadā - Ls 521,9 milj., savukārt 
datorprogrammēšanā, konsultēšanā un saistītajās darbībās 2009. gadā apgrozījums sasniedza 
Ls 163,3 milj., bet 2010. gadā  -  Ls 172,9 milj. (Tabula Nr. 17). 

Līdzīgi kā iepriekš analizētajos sektoros (elektronisko un optisko iekārtu raţošanas, IKT 
vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecības sektorā), lielākais apgrozījuma kritums IKT pakalpojumu 
sektorā vērojams 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, proti, telekomunikācijā apgrozījuma 
samazinājums bija par 13,8%, bet datorprogrammēšanā, konsultēšanā un saistītajās darbībās - par 
22,6%. 2010. gadā ievērojams apgrozījuma pieaugums bija datu apstrādes, uzturēšanas un ar to saistīto 
darbību apakšsektorā (par 52,5%), bet telekomunikācija un citi informācijas pakalpojumi bija vienīgie 
apakšsektori, kuros 2010. gadā apgrozījums samazinājās (attiecīgi par 3% un 18,6%). Pārējos 
apakšsektoros apgrozījums bija salīdzinoši mazāks, 2010. gadā sasniedzot Ls 4,8 milj. līdz Ls 34,6 milj. 

Tabula Nr. 18 IKT pakalpojumu sektora pievienotā vērtība 2007. - 2009. gadā (Ls tūkst.) 

Gads 2007 
% no 

kopējās 
vērtības 

% pret 
iepriekšējo 

gadu 
2008 

% no 
kopējās 
vērtības 

% pret 
iepriekšējo 

gadu 
2009 

% no 
kopējās 
vērtības 

Kopējā ekonomikai pievienotā 
vērtība 

13 007 
995 

100,0% 10,9% 
14 432 

002 
100,0% -18,3% 

11 794 
764 

100,0% 

(61) Telekomunikācija 276 095 2,1% 13,2% 312 594 2,2% -14,9% 266 000 2,3% 

(62–63) Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītas darbības; 
informācijas pakalpojumi 

119 069 0,9% 32,3% 157 565 1,1% 7,2% 168 843 1,4% 

(72) Zinātniskās pētniecības darbs 12 077 0,1% 77,3% 21 409 0,1% 0,5% 21 520 0,2% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot apakšsektoru pievienoto vērtību no 2007. līdz 2009. gadam, var secināt, ka 
2009. gadā lielāko pievienoto vērtību veidoja telekomunikāciju apakšsektora (2,3% no kopējās 
pievienotās vērtības) (Tabula Nr. 18). Pārējo apakšsektoru pievienotā vērtība bija ievērojami mazāka, 
proti, datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto darbību; informācijas pakalpojumu apakšsektorā 
– 1,4% no kopējās pievienotās vērtības, savukārt zinātniskās pētniecības darbs, kura daļa ir pētījumu un 
eksperimentālo izstrāţu veikšana dabaszinātnēs un inţenierzinātnēs, veidoja vien 0,2% no kopējās 
pievienotās vērtības.   

Turklāt 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, telekomunikāciju apakšsektorā pievienotā vērtība 
samazinājās par 14,9%, bet abos pārējos apakšsektoros tā pieauga, proti, datorprogrammēšanā, 
konsultēšanā un saistītajās darbībās, informācijas pakalpojumos  - par 7,2% un zinātniskās pētniecības 
darbā - par 0,5%. 

                                                      
 
 
18

 Eurostat un Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs pieejamie statistikas dati par Latviju atšķiras daţādu pielietoto 
metodoloģiju izmantošanas dēļ. 
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Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas iekārtu, sadzīves iekārtu remonts 

Šajā pētījumā IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora uzľēmumi sniedz tādus 
pakalpojumus kā drošības sistēmu pakalpojumi, datoru un sakaru iekārtu remonts un individuālās 
lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts. 

Tabula Nr. 19 IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora uzņēmumu apgrozījums     
ES-27 valstīs 2010. gadā (Ls milj.) 

Sektors 
(80.2) Drošības 

sistēmas 
pakalpojumi 

(95.1) Datoru un 
sakaru iekārtu 

remonts 

(95.2) Individuālās 
lietošanas 

priekšmetu un 
mājsaimniecības 

piederumu remonts 

Gads 2010 2010 2010 

Beļģija 175,6 203,9 186,8 

Bulgārija 33,1 11,1 20,7 

Čehija 59,2 346,1 181,3 

Dānija 184,1 80,5 269,7 

Vācija 356,4 725,7 1 051,5 

Igaunija 10,6 5,5 8,9 

Īrija nav datu nav datu nav datu 

Spānija 265,9 689,5 780,9 

Francija 989,0 3 088,1 1 612,7 

Itālija 20,0 893,4 866,8 

Kipra nav datu 4,2 16,9 

Latvija 55,2 15,3 7,2 

Lietuva 28,0 19,0 7,9 

Luksemburga nav datu 2,3 10,2 

Ungārija 139,6 128,9 93,3 

Nīderlande nav datu 159,6 352,7 

Austrija 5,6 102,7 126,2 

Polija 448,5 237,5 258,4 

Portugāle 72,1 63,3 112,0 

Rumānija 19,9 97,0 50,1 

Slovēnija 8,7 32,3 28,3 

Slovākija 22,2 85,2 44,1 

Somija nav datu 106,7 106,5 

Zviedrija 323,9 160,8 259,9 

Lielbritānija 406,7 nav datu 0,6 

Norvēģija 218,9 88,7 96,5 

Horvātija 16,7 45,3 60,9 

Avots: Eurostat 

Salīdzinot uzľēmumu apgrozījumu ES-27 valstīs, var secināt, ka 2010. gadā Bulgārijā, Igaunijā, 
Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Polijā, Zviedrijā, Lielbritānijā un Norvēģijā lielāko sektora apgrozījumu veidoja 
drošības sistēmas pakalpojumi, savukārt Beļģijā, Čehijā, Francijā, Itālijā, Rumānijā, Slovēnijā un 
Slovākijā - datoru un sakaru iekārtu remonts, bet Dānijā, Vācijā, Spānijā, Kiprā, Austrijā, Portugālē un 
Horvātijā -  individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts. Statistikas dati 
rāda, ka daţādās ES valstīs analizēto apakšsektoru apgrozījuma tendences būtiski atšķiras (Tabula Nr. 
19). Baltijas valstīs 2010. gadā lielākais apgrozījums drošības sistēmas pakalpojumu apakšsektorā bija 
Latvijā, savukārt datoru un sakaru iekārtu remonta, kā arī individuālās lietošanas priekšmetu un 
mājsaimniecības piederumu remonta apakšsektorā lielākais apgrozījums bija Lietuvā. Igaunijā 
salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm šo apakšsektoru apgrozījums 2010. gadā bija salīdzinoši 
neliels. 

Tabula Nr. 20 IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora apgrozījums  uz 1  iedzīvotāju 
un 1 nodarbināto ES-27 valstīs 2010. gadā (Ls) 

Sektors 
(80.2) Drošības 

sistēmas 
pakalpojumi 

(95.1) Datoru un 
sakaru iekārtu 

remonts 

(95.2) Individuālās 
lietošanas 

priekšmetu un 
mājsaimniecības 

piederumu 
remonts 

(80.2) Drošības 
sistēmas 

pakalpojumi 

(95.1) Datoru un 
sakaru iekārtu 

remonts 

(95.2) Individuālās 
lietošanas 

priekšmetu un 
mājsaimniecības 

piederumu 
remonts 

Apgrozījums uz 1 iedzīvotāju (Ls) Apgrozījums uz 1 nodarbināto (Ls) 

Gads 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Beļģija 16,2 18,8 17,2 64 228,2 88 077,8 53 941,7 

Bulgārija 4,4 1,5 2,7 4 454,3 8 167,8 4 596,9 

Čehija 5,6 32,9 17,3 18 288,5 49 734,2 26 720,7 

Dānija 33,3 14,5 48,7 76 043,0 94 817,4 87 508,1 

Vācija 4,4 8,9 12,9 32 730,3 74 377,4 40 228,8 
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Sektors 
(80.2) Drošības 

sistēmas 
pakalpojumi 

(95.1) Datoru un 
sakaru iekārtu 

remonts 

(95.2) Individuālās 
lietošanas 

priekšmetu un 
mājsaimniecības 

piederumu 
remonts 

(80.2) Drošības 
sistēmas 

pakalpojumi 

(95.1) Datoru un 
sakaru iekārtu 

remonts 

(95.2) Individuālās 
lietošanas 

priekšmetu un 
mājsaimniecības 

piederumu 
remonts 

Igaunija 7,9 4,1 6,6 16 485,2 21 825,4 14 638,2 

Īrija - - - - - - 

Spānija 5,8 15,0 17,0 57 716,5 42 155,8 26 667,3 

Francija 15,3 47,7 24,9 - - - 

Itālija 0,3 14,8 14,4 23 255,8 51 857,4 22 853,8 

Kipra - 5,2 21,0 - 28 965,5 25 606,1 

Latvija 24,6 6,8 3,2 11 075,4 22 801,8 7 150,0 

Lietuva 8,4 5,7 2,4 7 970,4 19 038,1 4 956,1 

Luksembur
ga - 4,6 20,3 - 52 272,7 51 515,2 

Ungārija 13,9 12,9 9,3 29 358,6 35 915,3 11 753,6 

Nīderlande - 9,6 21,3 - - 35 007,4 

Austrija 0,7 12,3 15,1 84 848,5 86 520,6 40 841,4 

Polija 11,8 6,2 6,8 9 048,2 21 648,0 12 360,7 

Portugāle 6,8 6,0 10,5 37 513,0 38 480,2 15 525,4 

Rumānija 0,9 4,5 2,3 11 476,4 18 107,1 10 970,0 

Slovēnija 4,3 15,8 13,8 67 968,8 50 390,0 26 228,0 

Slovākija 4,1 15,7 8,1 12 124,5 34 889,4 14 285,7 

Somija - 19,9 19,9 - 61 498,6 45 845,9 

Zviedrija 34,7 17,2 27,8 89 425,7 70 588,2 86 288,2 

Lielbritānija 6,6 - 0,0 - - - 

Norvēģija 45,1 18,3 19,9 75 042,9 82 819,8 65 960,4 

Horvātija 3,8 10,2 13,8 20 617,3 34 240,4 19 967,2 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot apgrozījumu uz 1 iedzīvotāju ES-27 valstīs 2010. gadā, redzams, ka situācija atbilst 
iepriekš analizētajam, proti, apgrozījuma rādītāji daţādos sektoros ES-valstīs atšķiras. Piemēram, 
Bulgārijā, Igaunijā Latvijā, Lietuvā, Ungārijā u.c. lielākais apgrozījums uz 1 iedzīvotāju ir drošības 
sistēmu pakalpojumu sektorā, Čehijā, Francijā, Itālijā, Slovēnijā, Slovākijā un Rumānijā – datoru un 
sakaru iekārtu remonta sektorā, bet Beļģijā, Dānijā, Vācijā, Luksemburgā, Nīderlandē u.c. - individuālās 
lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts. Statistikas dati rāda, ka kopumā lielākais 
apgrozījums uz 1 iedzīvotāju individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonta 
sektorā vērojams attīstītākajās ES-27 valstīs, savukārt mazāk attīstītajās valstīs drošības sistēmu 
pakalpojumu un datoru un sakaru iekārtu remonta sektorā apgrozījums uz 1 iedzīvotāju ir vislielākais, lai 
gan vērojami izľēmumi, proti, 2010. gadā Zviedrijā un Norvēģijā lielāko apgrozījumu uz 1 iedzīvotāju 
veidoja drošības sistēmu pakalpojumu sektors. 

Statistikas dati kopumā parāda, ka Latvijas drošības sistēmas pakalpojumu sektora uzľēmumi 
darbojas Eiropas līmenī, līdz ar to arī nākotnē paredzams, ka šis sektors varētu būt viens no Latvijas 
EIKT nozares konkurētspējas veicinātājiem Eiropā. 

Savukārt pēc apgrozījuma uz 1 nodarbināto situācija ES-27 valstīs ir līdzīga, jo visās valstīs, 
izľemot Slovēniju un Zviedriju, lielākais apgrozījums uz 1 nodarbināto vērojams datoru un sakaru iekārtu 
remonta sektorā. 

Tabula Nr. 21 IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora uzņēmumu apgrozījums 
Latvijā 2006. - 2010.  gadā (Ls tūkst.) 

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(80.20) Drošības sistēmu 
pakalpojumi 

42,4% 45 335 44,8% 65 659 34,3% 88 208 -29,2% 62 469 -10,8% 55 723 

(95.1) Datoru un sakaru iekārtu 
remonts 

22,6% 17 004 31,9% 22 424 1,6% 22 793 -41,8% 13 275 16,1% 15 411 

(95.21) Sadzīves elektronisko 
iekārtu remonts 

-12,5% 4 195 5,2% 4 414 -20,8% 3 494 -14,0% 3 004 -14,1% 2 580 

(95.22) Mājsaimniecības 
piederumu, mājas un dārzu 
iekārtu remonts 

- 1 296 -7,1% 1 204 27,4% 1 534 -52,5% 729 20,4% 878 

Kopā   69 836   95 708   118 037   81 486   76 602 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 



 

  30 
 

Analizējot IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora apgrozījumu Latvijā, var secināt, ka 
vislielāko apgrozījumu 2010. gadā veidoja drošības sistēmu pakalpojumi (Ls 55,7 milj.), samazinoties 
par 10,8% salīdzinājumā ar 2009. gadu. Datoru un sakaru iekārtu remonta apakšsektora apgrozījums 
2010. gadā sasniedza Ls 15,4 milj. ,proti, aptuveni sešās reizes vairāk nekā trešajā pēc apgrozījuma 
lielākajā apakšsektorā, proti, sadzīves elektronisko iekārtu remontā (Ls 0,9 milj.) (Tabula Nr. 21). 

Apgrozījuma izmaiľu tendences 2010. gadā apakšsektoros atšķīrās, proti, drošības sistēmu 
pakalpojumu un sadzīves elektronisko iekārtu remonta apakšsektorā apgrozījums samazinājās attiecīgi 
par 10,8% un 14,1%, bet datoru un sakaru iekārtu remonta un  mājsaimniecības piederumu, mājas un 
dārzu iekārtu remonta apakšsektorā tas pieauga attiecīgi par 16,1% un 20,4%. 

Tabula Nr. 22 IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora pievienotā vērtība              
2007. - 2009.  gadā (Ls tūkst.) 

Gads 2007 
% no 

kopējās 
vērtības 

% pret 
iepriekšējo 

gadu 
2008 

% no 
kopējās 
vērtības 

% pret 
iepriekšēj

o gadu 
2009 

% no 
kopējās 
vērtības 

Kopējā ekonomikai 
pievienotā vērtība 

13 007 995 100,0% 10,9% 14 432 002 100,0% -18,3% 11 794 764 100,0% 

(80–82) Apsardzes 
pakalpojumi un izmeklēšana; 
būvniecības un ainavu 
arhitektu pakalpojumi; biroju 
administrēšanas, biroju 
administratīvās darbības un 
citas uzľēmumu palīgdarbības 

149 159 1,1% 8,2% 161 440 1,1% 5,1% 169 610 1,4% 

(95) Datoru, individuālās 
lietošanas priekšmetu un 
mājsaimniecības piederumu 
remonts 

21 615 0,2% -27,1% 15 762 0,1% -26,9% 11 527 0,1% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 

Analizējot apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas; būvniecības un ainavu arhitektu 
pakalpojumu; biroju administrēšanas, biroju administratīvo darbību un citu uzľēmumu palīgdarbību 
sektora,

19
 kura daļa ir drošības sistēmu pakalpojumi, pievienoto vērtību no 2007. līdz 2009. gadam, var 

secināt, ka 2009. gadā šī sektora pievienotā vērtība bija 1,4% no kopējās pievienotās vērtības, 
sasniedzot Ls 170 milj. (Tabula Nr. 22). 

Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonta sektora 
pievienotā vērtība ir mazāka, proti, 2009. gadā tā sasniedza  Ls 11,5 milj. jeb 0,1% no kopējās 
pievienotās vērtības.  

5.2. Nozares attīstības prognozes 
Nozares attīstības prognozes ir raksturotas, izvērtējot ar nozares darbību saistītās ES 

prioritātes, zinātniski pētniecisko darbu nozarē, intelektuālā īpašuma patentēšanas tendences, kā arī 
nozares uzľēmumu aptaujas rezultātus. 

Aplūkojot nozares uzľēmumu nozares uzľēmumu attīstību Eiropas tirgū, Eiropas IKT uzľēmumi 
kopumā nodrošina tikai ceturto daļu no pasaules IKT tirgus, kura kopējā vērtība ir 2 000 miljardi eiro, 
Papildus tam Eiropa atpaliek ātrgaitas interneta ziľā, kas ietekmē uzľēmumu inovācijas spējas, it īpaši 
lauku reģionos, un zināšanu/preču/ pakalpojumu izplatīšanu tiešsaistē. Pamatojoties uz 2010. gada 3. 
marta Eiropas Komisijas paziľojumu „EIROPA 2020 Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei‖, Eiropas Komisija kā vienu no pamatiniciatīvām ir izvirzījusi "Digitālo programmu Eiropai", 
kuras mērķis ir paātrināt ātrgaitas interneta pakalpojumu ieviešanu un izmantot vienotā digitālā tirgus 
priekšrocības, ko tas sniedz mājsaimniecībām un uzľēmumiem. Valstu līmenī dalībvalstīm iniciatīvas 
ietvaros noteikti šādi uzdevumi: „izveidot ātrgaitas interneta funkcionējošas stratēģijas un plānot publisko 
finansējumu, tostarp struktūrfondus jomām, kurās privāti ieguldījumi tiek veikti nepilnīgi, izveidot tiesisko 
regulējumu būvdarbu koordinācijai nolūkā samazināt tīkla izvēršanas izmaksas un veicināt modernu un 
pieejamu tiešsaistes pakalpojumu izvēršanu un izmantošanu (piemēram, e-pārvalde, veselības 
aizsardzības pakalpojumi tiešsaistē, digitālās prasmes, drošība).‖

20
 

                                                      
 
 
19

 Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs pieejami dati par sektoru pievienoto vērtību tikai divu zīmju līmenī 
20

 Eiropas Komisijas paziľojumu „EIROPA 2020 Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei‖, Briselē, 3.3.2010, 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf 



 

  31 
 

Viens no jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanu un zinātniski pētniecisko darbu raksturojošiem 
rādītājiem valstī ir intelektuālā īpašuma patentēšana. Aplūkojot daţādu valstu pieteikto patentu skaitu 
Eiropas patentu birojā uz 1 milj. iedzīvotāju, redzams, ka 2010. gadā līdervalstis bija Vācija (266 patenti), 
Dānija (242 patenti) un Luksemburga (166 patenti), savukārt, piemēram, Baltijas valstīs šis rādītājs bija 
krietni mazāks, proti, Igaunijā un Lietuvā attiecīgi 38 un 6 patenti. 2010. gadā ES-27 pieteikto patentu 
skaits uz 1 milj. iedzīvotāju vidēji bija 109 patenti, turklāt šo rādītāju pārsniedza tikai tādas valstis kā 
Beļģija, Dānija, Vācija, Francija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Somija un Zviedrija. 

Tabula Nr. 23 Pieteikto patentu skaits Eiropas patentu birojā uz 1 milj. iedzīvotāju dažādās 
Eiropas valstīs 

Valsts 2007 % 2008 % 2009 % 2010 

ES-27 115,29 -0,03 111,58 -0,01 110,4 -0,02 108,59 

Beļģija 144,04 -0,06 135,92 -0,02 133,51 -0,02 130,49 

Bulgārija 1,57 0,49 2,34 -0,11 2,09 -0,23 1,61 

Čehija 17,69 0,13 19,91 0,15 22,87 0,12 25,52 

Dānija 229,08 0,00 228,49 0,02 232,11 0,04 241,71 

Vācija 290,44 -0,05 275,55 -0,02 271,37 -0,02 265,57 

Igaunija 21,02 0,22 25,56 0,27 32,50 0,17 38,07 

Īrija 72,91 0,00 72,91 0,04 75,59 0,05 79,13 

Spānija 30,84 0,01 31,09 0,00 31,12 0,02 31,62 

Francija 133,82 0,00 134,01 0,00 134,50 0,00 135,11 

Itālija 81,77 -0,05 77,96 -0,02 76,06 -0,04 73,31 

Kipra 11,98 0,19 14,25 -0,17 11,80 0,10 12,97 

Latvija 7,16 0,40 10,03 0,06 10,65 - 
nav 

datu 

Lietuva 2,90 0,66 4,81 0,16 5,56 0,17 6,49 

Luksemburga 148,51 0,27 189,27 -0,04 181,24 -0,08 165,91 

Ungārija 18,45 -0,04 17,76 0,08 19,24 0,05 20,23 

Malta 16,75 -0,20 13,41 0,00 13,47 - 
nav 

datu 

Nīderlande 198,14 0,03 204,86 -0,02 201,52 -0,04 193,42 

Austrija 202,44 -0,06 191,03 0,01 193,13 -0,03 188,30 

Polija 5,24 0,15 6,01 0,15 6,92 0,16 8,00 

Portugāle 11,59 -0,09 10,56 -0,04 10,17 0,00 10,19 

Rumānija 1,52 0,02 1,55 0,05 1,63 0,14 1,86 

Slovēnija 59,25 0,17 69,60 0,06 73,98 0,10 81,69 

Slovākija 6,83 -0,09 6,23 0,02 6,37 -0,05 6,04 

Somija 234,58 -0,01 232,54 -0,03 226,36 -0,04 217,69 

Zviedrija 300,63 -0,02 293,56 0,03 302,04 0,02 306,74 

Lielbritānija 88,08 -0,05 83,65 -0,04 80,60 -0,05 76,51 

Norvēģija 99,20 -0,06 92,99 -0,05 88,46 -0,05 83,79 

Horvātija 6,24 0,04 6,51 -0,05 6,17 -0,08 5,65 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot Latvijas pieteikto patentu skaitu Eiropas patentu birojā no 2007. līdz 2009. gadam, var 
secināt, ka Latvijā līdzīgi kā pārējās Eiropas valstīs pieteikto patentu skaits uz 1 milj. iedzīvotāju ir 
salīdzinoši stabils (7-10 patenti gadā). Baltijas valstīs vienīgi Igaunijā šis rādītājs ir augstāks, savukārt 
Lietuvas pieteikto patentu skaits Baltijas valstu vidū ir vismazākais. Statistikas dati kopumā liecina, ka 
Latvijā pieteikto patentu skaits uz 1 milj. iedzīvotāju ir viens no mazākajiem Eiropā, tomēr kā pozitīvas 
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attīstības rādītājs ir jāatzīmē pieteikto patentu skaita ikgadējs pieaugums. Tomēr līdz Eiropas attīstītāko 
valstu līmenim Latvijai vēl veicams garš attīstības ceļš. 

Intelektuālā īpašuma patentu skaitu un tā dinamiku būtiski ietekmē zinātniski pētnieciskais darbs 
nozarē. Nozīmīga loma nozares zinātniski pētnieciskās darba attīstībā nozarē ir zinātniskajiem 
institūtiem. Kā piemēram valsts zinātniskajam institūtam – Elektronikas un datorzinātľu institūtam (EDI), 
kas veic fundamentālus un lietišķus pētījumus datorzinātnes, informāciju, komunikāciju un elektronisko 
tehnoloģiju un aparātbūves jomās, kuras atbilst Latvijā 2010.-2013.gadiem noteiktā prioritārajā zinātnes 
virziena ―Inovatīvi materiāli un tehnoloģijas‖ informātikas, informācijas un signālapstrādes tehnoloģiju 
sadaļām.

21 
 Tāpat nozīmīga loma pētnieciskā darba attīstībā ir privātajiem zinātniskajiem institūtiem 

(biedrībām, nodibinājumiem), kā arī augstskolām un to zinātniskajiem institūtiem. Rīgas Tehniskās 
universitātes un Latvijas Universitātes pētnieciskā darbība sniedz nozīmīgu ieguldījumu EIKT nozares 
zinātniskās darbības attīstībā, par ko liecina lielais zinātnisko publikāciju apjoms, kā arī doktorantūras 
studiju programmu absolventu skaits. 

Bez pētniecības darba attīstības, nozīmīga loma nozares attīstībā ir inovācijām un tehnoloģiju 
pārnesei – procesam, kurā zinātnisko pētījumu rezultāti tiek īstenoti kādā praktiski, komerciāli 
pielietojamā veidā. 2008.gadā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras īstenotās ERAF 
2.1.2.1.aktivitātes "Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese" 2.1.2.1.2.apakšaktivitāties 
"Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti" ietvaros finansējumu saľēma 8 tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti 
–  augstskolu struktūrvienības, kuras atbalsta un veicina zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitātes. 
Kā viens no finansējuma saľēmējiem minams RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs, kurš 
nodrošina tehnoloģiju pārneses procesu, veic zinātnisko kompetenču un pētniecības datu bāzes 
uzturēšanu un citas aktivitātes, veicinot zināšanu praktisko pielietojumu praksē. 

Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanā un EIKT nozares attīstībā svarīga loma ir ne tikai 
zinātniskajai darbībai, bet arī nozares nozīmīgākajiem tirgus dalībniekiem. Saskaľā ar nozares ekspertu 
viedokli kā lielākie un nozīmīgākie EIKT nozares uzľēmumi šobrīd ir, piemēram, IT risinājumu un 
pakalpojumu jomā - SIA „Tieto Latvia‖, AS „Exigen Services Latvia‖, SIA „Tilde‖, elektronikas jomā - AS 
„SAF Tehnika‖, SIA „Hanzas Elektronika‖ SIA „Mikro Tik‖, SIA „Regula Baltija‖ AS „Alfa RPAR‖, SIA 
„Baltic Scientific Instruments‖, SIA „Volburg‖, SIA „Autonams‖, IT preču tirdzniecības jomā - AS „Capital‖, 
AS „ELKO Grupa‖, telekomunikāciju jomā – SIA „Lattelecom‖, SIA „LMT‖, SIA „Tele2‖ u.c.  

Nozares uzľēmumi sniedz arī lielu ieguldījumu jaunu un inovatīvu produktu attīstībā, kas 
uzskatāms par vienu no būtiskiem faktoriem, kas sekmē nozares attīstību. Savukārt analizējot EIKT 
nozares produktus, viens no jaunākajiem nozares produktiem 2012. gadā, piemēram, ir uzľēmuma 
―Digital Mind‖ izstrādātais IT risinājums Mobilais ofiss, kas ļauj visu dokumentu un dokumentu apstrādes 
procesu elektronizēt, nodrošinot pilnībā elektronisku darba vidi, kas ļauj uzglabāt informāciju 
elektroniskā veidā un pildīt darba pienākumus, neatrodoties birojā. Mobilais ofiss ir piemērots tādiem 
uzľēmumiem, kuru galvenais darbības virziens ir konsultāciju sniegšana un pārdošana, kā arī 
uzľēmumos, kuros ir plašs aģentu tīkls, piemēram, apdrošināšanā vai bankās.

22 
 

Savukārt Latvijas uzľēmums SIA „Mikrotīkls", kas nodarbojas ar bezvadu interneta 
maršrutēšanas iekārtu un programmatūras izstrādāšanu, ir attīstījis tādu jaunu produktu kā maršrutētājs 
(rūters), kas ir lietojams fiksētajos datu pārraides tīklos un kura datu pārraides ātrums ir desmit gigabiti 
sekundē (Gbps). Neskatoties uz to, ka šo produktu ir  izstrādājis un pārdod SIA „Mikrotīkls‖, Latvijā tas 
tiek raţots elektronikas uzľēmumā SIA „Hanzas elektronika,‖ jo uzľēmuma specifika ir tā, ka tas savus 
produktus izgudro, bet tos raţo citi. Uzľēmuma produkciju raţo rūpnīcās Latvijā, Lietuvā un Ķīnā, 
savukārt iekārtas pārdod 200 izplatītāju visā pasaulē, un ir tikai daţas valstis, kurās tās netiek pārdotas. 
Pamatojoties uz uzľēmuma vadītāja viedokli, veiksmīgas uzľēmuma darbības pamatā ir orientēšanos 
uz starptautisko tirgu un nemitīga jaunu produktu izstrāde.

23
 

Izvērtējot zinātniski pētniecisko darbu nozarē, var secināt, ka kaut arī EIKT nozare Latvijā vēl 
šobrīd atpaliek no Eiropas attīstītāko valstu līmeľa, zinātniski pētnieciskā bāze un nozares uzľēmumu 
darbību inovāciju attīstības jomā rada nozīmīgu pamatu nozares attīstībai nākotnē. 

                                                      
 
 
21

 Elektronikas un datorzinātľu institūts, Par EDI, 2012, http://www.edi.lv/lv/par-edi/ 
22

 Nekrize.lv, Nākotnes darba modelis – strādāt no mājām, 15/06/2012, http://nekrize.lv/nakotnes-darba-modelis-stradat-no-majam/ 
23

 Ţurnāls „IR‖, sagatavoja Anita Brauna, „21.gadsimta deficīta raţotāji‖, 2012. gada 18. janvāris, http://www.ir.lv/2012/1/18/21-
gadsimta-deficita-razotaji 
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Būtisku informāciju par nozares attīstības prognozēm sniedz arī darba devēju vērtējums par 
nozares turpmāko attīstību. Uzľēmēju aptaujas ietvaros respondenti tika lūgti novērtēt nozares un 
uzľēmumu turpmāko attīstību. Pamata informāciju par respondentiem skatīt Pielikumā Nr. 1. 

 
Attēls Nr. 5 

Nozares un uzņēmuma attīstības prognozes EIKT nozarē (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Aptaujas rezultāti liecina, ka respondentu prognozes par uzľēmumu attīstību ir nedaudz 
pozitīvākas nekā nozares attīstības prognozes (Attēls Nr. 5). 59,8% un 9,8% respondentu prognozē 
uzľēmumu attīstību vai strauju attīstību, savukārt 59,4% un 7,3% respondentu izsaka šādas prognozes 
par nozares turpmāko attīstību. Kopumā lielākā daļa jeb vairāk nekā puse respondentu paredz 
uzľēmumu (59,8%)  un nozares (59,4%) attīstību, kamēr, izvērtējot uzľēmumu un nozares attīstību, 
aptuveni ceturtā daļa (attiecīgi 24,1% un 29,3%) respondentu prognozē, ka nozares attīstība paliks 
līdzšinējā līmenī. Savukārt uzľēmumu un nozares attīstības samazināšanos prognozē attiecīgi 6,3% un 
4,1% respondentu.  

Nozares ekspertu fokusgrupu diskusiju laikā tika secināts, ka nozare turpmākajos gados 
attīstīsies lēnām, jo to noteikts specifisku nišas produktu rašanās ātrums, ľemot vērā to, ka masu 
produktu tirgū Latvijai ir grūti konkurēt. 

 
Attēls Nr. 6 

Uzņēmumu prognozes par EIKT  nozares attīstību sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Mikrouzľēmumu kategorijā
24

 uzľēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā respondentu daļa 
prognozē, ka nozares tuvākajā nākotnē attīstīsies (to norādījuši 53,9% aptaujāto). Nedaudz mazāka 
daļa mikrouzľēmumu pārstāvju paredz, ka nozares attīstība paliks līdzšinējā līmenī (33,9%). Līdzīgi kā 
mikrouzľēmumu pārstāvji, mazo uzľēmumu kategorijā lielākā daļa respondentu (63,8%) norādīja, ka 
nozares nākotnē attīstīsies, kamēr 27,7% respondentu paredz, ka nozares attīstība paliks līdzšinējā 
līmenī. Tas ir saskaľā ar vidējo uzľēmumu pārstāvju viedokli, no kuriem vairāk nekā puse (75%) 
uzľēmēju prognozē, ka nozare attīstīsies.  

                                                      
 
 
24

 Saskaľā ar Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Rekomendāciju 2003/361/EK par mikro, mazo un vidējo uzľēmumu 
definīciju: mikro uzľēmums (nodarbināto skaits līdz 9 strādājošiem; gada apgrozījums un/vai gada bilances vērtība nepārsniedz 
2 miljonus eiro), mazais uzľēmums (nodarbināto skaits no 10 līdz 49 strādājošiem; gada apgrozījums un/vai gada bilances vērtība 
nepārsniedz 10 miljonus eiro) vidējais uzľēmums (nodarbināto skaits no 50 līdz 249 strādājošiem; gada apgrozījums nepārsniedz 
50 miljonus eiro un/vai gada bilances vērtība nepārsniedz 43 miljonus eiro), lielais uzľēmums (nodarbināto skaits virs 
250 strādājošiem; gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus eiro un/vai gada bilances vērtība pārsniedz 43 miljonus eiro). 
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Savukārt lielo uzľēmumu kategorijā nozares attīstības prognozes tuvākajā nākotnē ir 
visoptimistiskākās, un tās atbilst vidējo, mazo un mikrouzľēmumu prognozēm, proti, 66,6% lielo 
uzľēmumu pārstāvju prognozē, ka nozare attīstīsies, kamēr trešā daļa respondentu (33,3%) paredz 
strauju nozares attīstību. Turklāt lielo uzľēmumu kategorijā neviens no respondentiem neparedz to, ka 
nozares attīstība paliks līdzšinējā līmenī vai sašaurināsies (Attēls Nr. 6). 

 
Attēls Nr. 7 

Uzņēmuma attīstības prognozes EIKT nozarē dažādos Latvijas reģionos (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Kopumā var secināt, ka uzľēmumu attīstības prognozes ir optimistiskas. Visoptimistiskākie ir 
Vidzemes reģiona uzľēmēji,  no kuriem 70% un 20% respondentu paredz uzľēmuma attīstību vai 
strauju attīstību. Tas atbilst Pierīgas reģiona uzľēmēju prognozēm, proti, 16,7% un 66,7% šī reģiona 
uzľēmēju prognozē attiecīgi strauju attīstību un attīstību. Arī lielākā daļa Rīgas (62,5%), Kurzemes 
(63,6%) un Zemgales (62,5%) reģiona uzľēmumu pārstāvju paredz, ka uzľēmumi attīstīsies. Tikai 
Rīgas un Latgales reģionu uzľēmēji prognozē uzľēmuma attīstības sašaurināšanos (to norādījuši 
attiecīgi 6,3% un 23,1% respondentu), kamēr pārējos reģionos šādas prognozes nav izteicis neviens 
uzľēmumu pārstāvis. Savukārt Latgales reģiona respondentu domas dalās, proti, 38,5% respondentu 
prognozē, ka uzľēmumu attīstība paliks līdzšinējā līmenī, 30,8% respondentu paredz uzľēmumu 
attīstību, bet 23,1% respondentu izsaka pesimistiskākas prognozes, paredzot uzľēmumu attīstības 
sašaurināšanos (Attēls Nr. 7). 

5.3. Kopsavilkums 
Izvērtējot makroekonomikas tendences EIKT nozarē kopumā un atsevišķos tās sektoros, var 

secināt, ka EIKT nozare šobrīd ir un tiek prognozēts, ka arī nākotnē būs, viena no prioritārajām attīstības 
nozarēm Eiropā un arī pasaulē, t.sk. Latvijā. Nozares attīstību veicinās ne tikai uzľēmēji, izstrādājot un 
raţojot jaunus produktus, apgūstot starptautiskos tirgus un ieguldot finanšu līdzekļus uzľēmumu 
izaugsmē, bet arī iedzīvotāji, kuri ikdienā aktīvi izmanto nozares produktus un tehnoloģijas, un valsts, 
sniedzot finansiālu atbalstu uzľēmējdarbības veicināšanā gadījumā, ja iekšējais tirgus to nevarēs 
nodrošināt. 

Informācijas un sakaru tehnoloģiju izdevumu, kas tiek novirzīti IKT iekārtu, programmatūras un 
pakalpojumu iegādei, īpatsvars no IKP daţādās ES valstīs ir no 1 - 4 %, 2010. gadā ES-27 valstīs tas 
veidoja vidēji 2,5% no IKP. Jāpiezīmē, ka Baltijas valstīs salīdzinājumā ar pārējām Eiropas valstīm IKP 
izdevumu īpatsvars no IKP ir viszemākais. Piemēram, Latvijā 2010. gadā tas veidoja vien 1,1% no IKP. 
Līdz ar to nākotnē, EIKT nozarei attīstoties, paredzams, ka izdevumu īpatsvars no IKP varētu 
palielināties, sniedzot papildu stimulu nozares turpmākai izaugsmei gan Eiropā kopumā, gan Latvijā.  

Nozares attīstības neatľemams pamats ir jaunu produktu un tehnoloģiju radīšana. Ľemot vērā 
to, ka šajā nozarē Latvijā ir salīdzinoši ar citām ES valstīm zems, lai arī augošs, pieteikto patentu skaits, 
lai veicinātu EIKT nozares attīstību nākotnē, ir nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību inovāciju 
veicināšanai šajā nozarē. Tas varētu tikt veikts, piemēram, īstenojot valsts līmeľa inovācijas atbalsta 
aktivitātes ar mērķi veidot izpratni, izglītot un motivēt pievērsties inovatīvai uzľēmējdarbībai, gan ar 
mērķi sekmēt jaunu komercdarbības iniciatīvu un uzľēmumu attīstību. Otrs veicinošais aspekts būtu 
piemērotas izglītības programmas, kas veicina radošu un vienlaicīgi uz inţenierzinātnēm orientētu 
domāšanu. Tādējādi, veicinot inovāciju attīstību EIKT nozarē Latvijai ir plašas izaugsmes iespējas, lai 
panāktu Eiropas attīstīto valstu līmeni. Turklāt, izvērtējot zinātniski pētniecisko darbu nozarē, var secināt, 
ka kaut arī EIKT nozare Latvijā vēl šobrīd atpaliek no Eiropas attīstītāko valstu līmeľa, zinātniski 

7.7% 

12.5% 

20.0% 

16.7% 

9.4% 

30.8% 

62.5% 

63.6% 

70.0% 

66.7% 

62.5% 

38.5% 

25.0% 

36.4% 

10.0% 

16.7% 

21.9% 

23.1% 

6.3% 

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

 Latgales reģions 

 Zemgales reģions 

 Kurzemes reģions 

 Vidzemes reģions 

 Pierīgas reģions 

Rīgas reģions 

Strauji attīstīsies Attīstīsies Paliks tādā pašā līmenī Sašaurināsies 



 

  35 
 

pētnieciskā bāze un nozares uzľēmumu darbību inovāciju attīstības jomā rada nozīmīgu pamatu 
nozares attīstībai nākotnē. 

Latvijas uzľēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka uzľēmēju prognozes par uzľēmumu attīstību ir 
nedaudz pozitīvākas nekā par EIKT nozares attīstību kopumā, proti, lielākā daļa jeb vairāk nekā puse 
respondentu paredz uzľēmumu (59,8%) un nozares (59,4%) attīstību. Papildus tam, izvērtējot 
uzľēmumu un nozares attīstību, aptuveni ceturtā daļa uzľēmēju (attiecīgi 24,1% un 29,3%) uzskata, ka 
nozares attīstība paliks līdzšinējā līmenī. Visoptimistiskākās prognozes izsaka lielo uzľēmumu pārstāvji, 
no kuriem 66,6% respondentu prognozē nozare attīstību, kamēr trešā daļa respondentu (33,3%) paredz 
strauju nozares attīstību. Uzľēmēju aptaujas rezultāti atbilst arī nozares ekspertu viedoklim par nozares 
turpmāko attīstību, proti, nozare turpmākajos gados attīstīsies lēnām, jo to noteikts specifisku nišas 
produktu rašanās ātrums, ľemot vērā to, ka masu produktu tirgū Latvijai ir salīdzinoši grūti konkurēt. 

Aplūkojot makroekonomikas rādītājus elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā Latvijā, 
tika secināts, ka nozīmīgu ieguldījumu sektora un nozares attīstībā sniedz datoru, elektronisko un 
optisko iekārtu raţošana. Latvijā 2010. gadā pēc apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju tas bija otrais lielākais 
sektors aiz pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecības, kurā tika daţi apakšsektori ir tieši 
attiecināmi uz EIKT nozari. Lai arī šis sektors ir nozīmīgs Latvijas tautsaimniecības attīstības 
veicināšanā, tomēr, salīdzinot ar citām ES-27 valstīm, Latvijā šī sektora īpatsvars pēc apgrozījuma uz 1 
iedzīvotāju ir salīdzinoši neliels. Savukārt elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora nodarbināto 
efektivitātes rādītājs, rēķinot apgrozījumu uz 1 nodarbināto, ir salīdzinoši labāks, pārsniedzot Bulgāriju, 
Lietuvu un Horvātiju, tomēr atpaliekot no attīstītajām valstīm. 

Izvērtējot nodarbināto efektivitātes rādītājus daţādās ES-27 valstīs, var secināt, ka viens no 
Latvijas elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora konkurētspējas veicinātājiem Eiropā nākotnē 
varētu būt vadu un instalāciju ierīču raţošana. Neskatoties uz to, ka Latvijā šajā sektorā darbojas 
salīdzinoši neliels skaits uzľēmumu (2010. gadā 11 uzľēmumi, nodarbinot 713 strādājošos), šim 
sektoram ir augstas pievienotās vērtības produktu raţošanas un augsta eksporta īpatsvara potenciāls 
(2011. gadā elektronisko un optisko iekārtu raţošanas eksporta īpatsvars bija 85,3%). Turklāt, 
neskatoties uz ievērojamu šī sektora raţošanas apjomu kritumu finanšu un ekonomikas krīzes periodā 
(2009. gadā samazinājums par 34,8%), jau 2010. un 2011. gadā (11 mēnešos) elektronisko un optisko 
iekārtu raţošanas sektorā bija vērojama strauja izaugsme, raţošanas apjomam palielinoties par attiecīgi 
33,2% un 28,1%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. 

Aplūkojot IKT vairumtirdzniecības sektora makroekonomikas rādītājus, var secināt, ka 
apgrozījums uz 1 iedzīvotāju Latvijā ir līdzvērtīgs citu Eiropas valstu attiecīgajiem rādītājiem. Tas liecina, 
ka IKT vairumtirdzniecības sektors Latvijā ir salīdzinoši attīstīts, un Latvijas uzľēmumi darbojas Eiropas 
līmenī, aktīvi apgūstot arī eksporta tirgu. Turklāt Baltijas valstīs visaugstākais IKT vairumtirdzniecības 
sektora apgrozījums uz 1 iedzīvotāju un 1 nodarbināto vērojams Latvijā. Analizējot Latvijas IKT 
vairumtirdzniecības sektora apgrozījumu, var secināt, ka globālās finanšu un ekonomikas krīzes ietekme 
šajā sektorā 2007.- 2009. gadā bija īpaši spēcīga, tomēr, neskatoties uz to, sektors ir salīdzinoši strauji 
atguvies no krīzes ietekmes. Piemēram, 2009. gadā IKT vairumtirdzniecības sektora apgrozījums 
samazinājās gandrīz uz pusi (par 47,7%), kam jau 2010. gadā sekoja apgrozījuma pieaugums par 
34,2%. 

Neskatoties uz to, ka Latvijā IKT pakalpojumu sektorā darbojas salīdzinoši spēcīgi uzľēmumi, 
t.sk. SIA „Tieto Latvia‖, AS „Exigen Services Latvia‖, SIA „Tilde‖ u.c., salīdzinājumā ar citām Eiropas 
valstīm Latvijā šis sektors nav liels attiecībā pret kopējo valsts ekonomiskās aktivitātes apjomu. Turklāt 
datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto darbību sektora apgrozījums uz 1 iedzīvotāju un 1 
nodarbināto ir viens no zemākajiem Eiropas valstīs. Neskatoties uz salīdzinoši zemajiem apgrozījuma 
rādītājiem Eiropas līmenī, šim sektoram ir augstas pievienotās vērtības potenciāls.  

IKT pakalpojumu sektorā īpaši jāatzīmē pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšanas 
dabaszinātnēs un inţenierzinātnē sektors, kas pēc apgrozījuma uz 1 nodarbināto un 1 iedzīvotāju Latvijā 
ir otrais lielākais sektors aiz telekomunikācijām. Turklāt, salīdzinājumā ar Eiropas valstīm šī  sektora 
apgrozījuma rādītāji ir salīdzinoši augsti. Tas varētu liecināt par šī sektora potenciālu Latvijas 
tautsaimniecības izaugsmes un EIKT nozares konkurētspējas veicināšanā Eiropā.  

Savukārt drošības sistēmu pakalpojumu sektors Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm ir 
salīdzinoši neliels (2010. gadā sektorā darbojās 231 uzľēmumi, nodarbinot 4 984 strādājošos), taču šī 
sektora apgrozījums uz 1 iedzīvotāju un 1 nodarbināto ir viens no augstākajiem Eiropā. Turklāt 2010. 
gadā Latvijā drošības sistēmu pakalpojumi bija vienīgais IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektors, 
kurā bija vērojams apgrozījuma pieaugums, kas liecina par salīdzinoši ātru sektora atkopšanos no 
ekonomikas krīzes ietekmes. 
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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 
Šīs sadaļas ietvaros tiks apskatīti šādi EIKT  nozares darbību raksturojošie rādītāji: uzľēmumu 

skaits Eiropā un Latvijā, nozares sektoros nodarbināto skaits Eiropā un Latvijā un atalgojuma tendences. 
Līdzīgi kā 5. nodaļā, ľemot vērā to, ka nozarē ietilpst pēc darbības veida atšķirīgi sektori, to 
makroekonomiskā analīze veikta atsevišķi. 

Elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektors 

Uzľēmumu skaita elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā analīze rāda, ka gan      
ES-27, gan Baltijas valstīs pēc uzľēmumu skaita, līdzīgi kā pēc apgrozījuma apjoma, lielākais 
apakšsektors ir datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana un pilsētsaimniecības infrastruktūras 
objektu būvniecība. 2010. gadā datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanā pēc uzľēmumu skaita 
līdervalstis bija Vācija (7 999 uzľēmumi) un Lielbritānija (6 388 uzľēmumi). Pilsētsaimniecības 
infrastruktūras objektu būvniecības apakšsektorā 2010. gadā pēc uzľēmumu skaita līdervalstis bija 
Polija (3 211 uzľēmumi), Čehija (3 161 uzľēmumi) un Ungārija (2 015 uzľēmumi) (Tabula Nr. 24). 

Tabula Nr. 24 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora uzņēmumu skaits ES-27 
valstīs 2010. gadā 

Sektors 

(26) Datoru, 
elektronisko un 
optisko iekārtu 

ražošana 

(27.1) 
Elektromotoru, 

ģeneratoru, 
transformatoru 
un elektrības 
sadales un 
kontroles 

iekārtu 
ražošana 

(27.3) Vadu un 
instalāciju 

ierīču ražošana 

(27.5) Sadzīves 
aparatūras un 

iekārtu 
ražošana 

(27.9) Citu 
elektroiekārtu 

ražošana 

(42.2) 
Pilsētsaimniecī

bas 
infrastruktūras 

objektu 
būvniecība 

Gads 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Beļģija 623 269 54 39 79 1 017 

Bulgārija 363 165 55 57 145 496 

Čehija 3 916 11 260 494 611 2 854 3 161 

Dānija 560 135 52 25 126 779 

Vācija 7 999 1 746 1 241 230 1 377 2 301 

Igaunija 106 33 11 3 18 338 

Īrija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Spānija 2 809 1 096 224 296 373 nav datu 

Francija 3 596 745 315 159 565 1 501 

Itālija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Kipra 3 23 nav datu 51 nav datu 62 

Latvija 94 22 11 4 7 182 

Lietuva 133 43 14 15 9 137 

Luksemburga 9 10 0 1 2 13 

Ungārija 1 621 315 61 84 284 2 015 

Nīderlande 1 247 324 66 94 313 838 

Austrija 561 200 50 52 84 327 

Polija 2 822 804 178 216 307 3 211 

Portugāle 362 282 42 80 157 443 

Rumānija 964 301 59 66 132 593 

Slovēnija 308 117 45 40 130 125 

Slovākija 898 435 220 244 673 372 

Somija 564 132 25 40 138 282 

Zviedrija 1 744 nav datu 79 91 169 727 

Lielbritānija 6 388 991 317 312 584 273 

Norvēģija 304 117 19 46 197 403 

Horvātija 758 173 24 84 111 190 

Avots: Eurostat 
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Visās Baltijas valstīs pēc uzľēmumu skaita lielākais apakšsektors ir pilsētsaimniecības 
infrastruktūras objektu būvniecība, kurā 2010. gadā Igaunijā, Lietuvā un Latvijā darbojās  attiecīgi 338, 
137 un 182 uzľēmumi.  

Kopumā statistikas dati rāda, ka pēc uzľēmumu skaita pārstāvētākais apakšsektors Baltijas 
valstīs ir vienāds, proti, pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība, kuras daļa ir 
elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas būvniecība. Savukārt apakšsektori, kuros vērojams 
salīdzinoši mazāks uzľēmumu skaits Eiropā, t.sk. Baltijas valstīs, ir  elektromotoru, ģeneratoru, 
transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu, vadu un instalāciju ierīču un citu elektroiekārtu 
raţošana. 

Statistikas dati rāda, ka no Baltijas valstīm vislielākais uzľēmumu skaits 2010. gadā elektronisko 
un optisko iekārtu raţošanas sektorā darbojās Lietuvā, bet Igaunijā un Latvijā šajā sektorā strādāja 
mazāk uzľēmumu. 

2010. gadā lielākā daļa elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora uzľēmumu darbojās 
datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanas apakšsektorā (94 uzľēmumi). Nedaudz mazāks 
uzľēmumu skaits (66 uzľēmumi) nodarbojās ar elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas 
būvniecību, bet pārējos analizētajos apakšsektoros darbojās salīdzinoši maz uzľēmumu (1 līdz 13 
uzľēmumi) (Tabula Nr. 25). 

Tabula Nr. 25 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora uzņēmumu skaits Latvijā 
2006. -  2010.  gadā

25
 

Gads 
2005/ 

2006   (%) 
2006 

2006/ 
2007 (%) 

2007 
2007/ 

2008 (%) 
2008 

2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(C26) Datoru, 
elektronisko un optisko 
iekārtu ražošana 

2,3% 89 -3,4% 86 1,2% 87 2,3% 89 5,6% 94 

(C2712) Elektrosadales 
un kontroles iekārtu 
ražošana 

100,0% 6 16,7% 7 42,9% 10 0,0% 10 30,0% 13 

(C273) Vadu un 
instalāciju ierīču 
ražošana 

-7,7% 12 8,3% 13 15,4% 15 0,0% 15 -26,7% 11 

(C2751) Elektriskās 
sadzīves aparatūras 
ražošana 

- 1 0,0% 1 100,0% 2 0,0% 2 -50,0% 1 

(C279) Citu 
elektroiekārtu ražošana 

-44,4% 5 60,0% 8 0,0% 8 0,0% 8 -12,5% 7 

(F4222) Elektroapgādes 
un telekomunikāciju 
sistēmu būvniecība 

13,6% 25 20,0% 30 66,7% 50 28,0% 64 3,1% 66 

Kopā   138   145   172   188   192 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 

Saskaľā ar CSP datiem, kas tika analizēti iepriekš, vislielāko elektronisko un optisko iekārtu 
raţošanas sektora apgrozījuma daļu 2010. gadā veidoja datoru, elektronisko un optisko iekārtu 
raţošana (Ls 70,1 milj.) un elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (Ls 58,3 milj.). Tas ir 
saskaľā ar augstāk analizētajiem datiem, proti, šajos apakšsektoros darbojas vislielākais uzľēmumu 
skaits, salīdzinot ar pārējiem apakšsektoriem.  

Neskatoties uz to, ka 2010. gadā vadu un instalāciju ierīču raţošanas apakšsektorā darbojošos 
uzľēmumu skaits bija vien 11 uzľēmumi, šajā sektorā tika nodarbināti 713 strādājošie, un šī 
apakšsektora uzľēmumu apgrozījums bija Ls 36,6 milj.  

 

                                                      
 
 
25

 Detalizētu informāciju par šī un citu EIKT nozares sektoru ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistikas vienībām, t.sk. 
uzľēmumiem, 2010. gadā skatīt Pielikumā Nr. 5 
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Tabula Nr. 26 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora ekonomiski aktīvo statistikas 
vienību skaits dažādos apakšsektoros Latvijā 2010. gadā

26
 

Reģions 
Uzņēmumu 

lieluma 
kategorija 

Latvijā 
kopā 

% no 
kopskaita 
sektorā 

(26) Datoru, elektronisko un 
optisko iekārtu ražošana 

Mikro 76 73,79% 

Mazās 19 18,45% 

Vidējās 7 6,80% 

Lielās 1 0,97% 

Kopā 103 100,00% 

(27) Elektrisko iekārtu 
ražošana 

Mikro 45 66,18% 

Mazās 14 20,59% 

Vidējās 7 10,29% 

Lielās 2 2,94% 

Kopā 68 100,00% 

(42) Inženierbūvniecība 

Mikro 369 65,66% 

Mazās 135 24,02% 

Vidējās 48 8,54% 

Lielās 10 1,78% 

Kopā 562 100,00% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Statistikas dati liecina, ka 2010. gadā vairums elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā 
darbojošos ekonomiski aktīvo statistikas vienību

27
 ir mikro vienības, proti, datoru, elektronisko un optisko 

iekārtu raţošanas apakšsektorā – 73,79%, elektrisko iekārtu raţošanas apakšsektorā – 66,18%, 
inţenierbūvniecības apakšsektorā – 65,66%. 

Nodarbināto skaita elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā analīze rāda, ka vairumā 
ES-27 valstu pēc nodarbināto skaita, līdzīgi kā pēc uzľēmumu skaita, lielākais apakšsektors ir datoru, 
elektronisko un optisko iekārtu raţošana. 2010. gadā datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanā 
līdervalstis pēc nodarbināto skaita bija Vācija un Lielbritānija (attiecīgi 297 691 un 129 366 nodarbinātie). 
Saskaľā ar iepriekš veikto analīzi 2010. gadā Vācija un Lielbritānija bija arī līdervalstis pēc uzľēmumu 
skaita – attiecīgi 7 999 un 6 388 uzľēmumi. Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecības 
apakšsektorā 2010. gadā pēc nodarbināto skaita līdervalstis bija Bulgārija un Portugāle, kur tika 
nodarbināti attiecīgi 11 685 un 10 013 strādājošie. 

Savukārt 2010. gadā lielākais nodarbināto skaits elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un 
elektrības sadales un kontroles iekārtu raţošanā salīdzinājumā ar citiem apakšsektoriem bija vērojams 
Čehijā, Austrijā un Slovēnijā.  

Analizējot nodarbināto skaitu apakšsektoros Baltijas valstīs, var secināt, ka Lietuvā un Latvijā 
pēc nodarbināto skaita lielākais apakšsektors 2010. gadā bija pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu 
būvniecība (attiecīgi 6 335 un 3 505 strādājošie), bet Igaunijā - datoru, elektronisko un optisko iekārtu 
raţošana (5 543 strādājošie). Turklāt 2010. gadā pēc uzľēmumu skaita lielākais apakšsektors visās 
Baltijas valstīs bija pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība (Tabula Nr. 27). 

Statistikas dati rāda, ka no Baltijas valstīm vislielākais nodarbināto skaits 2010. gadā 
elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā vērojams Lietuvā, bet Igaunijā un Latvijā šajā sektorā 
strādājošo skaits bija mazāks. Arī lielākais uzľēmumu skaits Baltijas valstīs šajā sektorā 2010. gadā bija 
vērojams Lietuvā. 

 
 

                                                      
 
 
26 CSP dati par sektoru ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām 2010. gadā pieejami tikai divu zīmju līmenī pēc NACE 2.red. 
klasifikatora 
27

 Tirgus sektora statistikas vienības ietver pašnodarbinātās personas, individuālos komersantus, komercsabiedrības, zemnieku un 
zvejnieku saimniecības. 
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Tabula Nr. 27 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora nodarbināto skaits ES-27 
valstīs 2010. gadā 

Sektors 

(26) Datoru, 
elektronisko un 
optisko iekārtu 

ražošana 

(27.1) 
Elektromotoru, 

ģeneratoru, 
transformatoru un 
elektrības sadales 

un kontroles 
iekārtu ražošana 

(27.3) Vadu un 
instalāciju ierīču 

ražošana 

(27.5) Sadzīves 
aparatūras un 

iekārtu ražošana 

(27.9) Citu 
elektroiekārtu 

ražošana 

(42.2) 
Pilsētsaimniecīb

as 
infrastruktūras 

objektu 
būvniecība 

Gads 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Beļģija 18 961 4 524 2 885 744 2 828 9 723 

Bulgārija 8 370 6 455 4 912 3 283 1 566 11 685 

Čehija 39 502 47 443 13 422 6 389 15 551 29 030 

Dānija 16 029 4 590 2 113 638 nav datu 7 080 

Vācija 297 691 254 114 77 743 50 623 49 639 62 862 

Igaunija 5 543 3 100 381 nav datu 507 3 710 

Īrija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Spānija 33 454 32 208 7 247 13 624 8 164 nav datu 

Francija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Itālija 117 671 53 177 20 363 41 480 34 625 24 943 

Kipra 104 211 nav datu 236 nav datu 2 293 

Latvija 1 218 1 279 713 15 53 3 505 

Lietuva 3 585 1 396 500 1 098 nav datu 6 335 

Luksemburga nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 247 

Ungārija 58 560 14 053 7 026 9 396 4 688 16 794 

Nīderlande 27 700 6 233 2 883 2 549 3 010 17 385 

Austrija 20 000 24 894 3 212 4 525 7 510 14 520 

Polija 66 794 29 608 8 701 27 894 10 712 48 414 

Portugāle 9 219 6 528 3 342 3 510 2 416 10 013 

Rumānija 25 049 13 738 4 341 8 583 6 064 18 203 

Slovēnija 5 661 6 239 1 279 8 937 1 464 1 555 

Slovākija 21 008 9 284 5 563 2 789 3 913 6 868 

Somija 35 088 12 543 1 537 1 049 1 947 7 715 

Zviedrija 39 995 nav datu 2 328 5 020 3 080 4 049 

Lielbritānija 129 366 34 713 11 634 nav datu nav datu nav datu 

Norvēģija 8 298 2 059 2 010 1 011 808 4 484 

Horvātija 5 834 4 409 1 752 774 1 273 6 936 

Avots: Eurostat 

Analizējot nodarbināto elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā Latvijā, redzams, ka 
2010. gadā visvairāk strādājošo bija elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecībā, proti, 
1 802 strādājošie. Tas bija par 5,3% mazāk nekā 2009. gadā, kad nodarbināto skaits šajā apakšsektorā 
sasniedza 1 902 strādājošos.  

Turklāt 2010. un 2009. gadā nodarbināto skaits visos apakšsektoros samazinājās. 2010. gadā 
lielākais nodarbināto skaita kritums bija vērojams elektriskās sadzīves aparatūras raţošanā 
(samazinājums par 41,7%), lai gan faktiski strādājošo skaits samazinājās vien no 12 līdz 
7 nodarbinātajiem. Arī 2009. gadā šajā apakšsektorā bija vērojams lielākais nodarbināto skaita 
samazinājums salīdzinājumā ar citiem apakšsektoriem, proti, nodarbināto skaits samazinājās par 42,9% 
jeb no 21 līdz 12 strādājošiem. Ievērojami lielāks nodarbināto skaita samazinājums 2010. gadā, 
salīdzinot ar 2009. gadu, bija elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecībā (no 1 902 līdz 
1 802) un datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanā (no 1 304 līdz 1 218 ) (Tabula Nr. 28). 

Tabula Nr. 28 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora nodarbināto skaits 
Latvijā 2006. - 2010. gadā 

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(26) Datoru, elektronisko 
un optisko iekārtu 
ražošana 

-5,8% 1 968 3,9% 2 045 -16,0% 1 718 -24,1% 1 304 -6,6% 1 218 

(27.12) Elektrosadales un 
kontroles iekārtu ražošana 

1,2% 695 -2,2% 680 -14,3% 583 -36,9% 368 -0,8% 365 

(27.3) Vadu un instalāciju 
ierīču ražošana 

13,6% 1 070 16,2% 1 243 -11,7% 1 097 -29,8% 770 -7,4% 713 

(27.51) Elektriskās sadzīves 
aparatūras ražošana 

- 16 18,8% 19 10,5% 21 -42,9% 12 -41,7% 7 

(27.9) Citu elektroiekārtu 
ražošana 

-5,6% 102 -34,3% 67 28,4% 86 -30,2% 60 -11,7% 53 

(42.22) Elektroapgādes un 
telekomunikāciju sistēmu 
būvniecība 

2,9% 1 776 6,1% 1 884 9,8% 2 068 -8,0% 1 902 -5,3% 1 802 

Kopā   5 627   5 938   5 573   4 416   4 158 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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Elektriskās sadzīves aparatūras un citu elektroiekārtu raţošanā strādājošo skaits ir salīdzinoši 
mazāks, proti, 2010. gadā šajos apakšsektoros strādāja attiecīgi 7 un 53 nodarbinātie jeb par 41,7% un 
11,7% mazāk nekā 2009. gadā.  

Ľemot vērā iepriekš analizētās strādājošo skaita tendences, turpinājumā tiks aplūkota 
strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa datoru, elektronisko un optisko iekārtu, elektrisko iekārtu 
raţošanas un inţenierbūvniecības apakšsektorā salīdzinājumā ar vidēji atalgojumu tautsaimniecībā no 
2009. līdz 2011. gadam. 

 
Attēls Nr. 8 

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa datoru, elektronisko un optisko iekārtu, 
elektrisko iekārtu ražošanas un inženierbūvniecības apakšsektorā 2009. - 2011. gadā (Ls)

28
 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Izvērtējot darba atalgojumu datoru, elektronisko un optisko iekārtu, elektrisko iekārtu raţošanas 
un inţenierbūvniecības apakšsektorā salīdzinājumā ar vidējo atalgojumu tautsaimniecībā, var secināt, 
ka visos trīs  apakšsektoros strādājošie kopumā saľem augstāku atalgojumu nekā Latvijā kopumā. 
Turklāt visos šajos apakšektoros atalgojums ir līdzīgs un salīdzinoši stabils. 2011. gada 4.ceturksnī 
lielākais atalgojums bija vērojams datoru, elektronisko un optisko iekārtu apakšsektorā (Ls 641 mēnesī), 
lai gan starpība nebija liela. Nākamais pēc atalgojuma apmēra lielākais apakšsektors bija 
inţenierbūvniecība, kuras daļa ir elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība. 2011. gada 
4. ceturksnī šajā apakšsektorā strādājošo atalgojums sasniedza Ls 604 mēnesī, savukārt elektrisko 
iekārtu raţošanās apakšsektorā strādājošie saľēma nedaudz mazāku atalgojumu – Ls 579 (Attēls Nr. 
8). 

Statistikas dati kopumā rāda, ka datoru, elektronisko un inţenierbūvniecības apakšsektorā 
strādājošie saľem nedaudz augstāku atalgojumu nekā elektrisko iekārtu raţošanas apakšsektorā. 
Turklāt saskaľā ar iepriekš analizēto arī nodarbināto skaits datoru, elektronisko un optisko iekārtu 
raţošanas un elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecības, kas ir daļa no 
inţenierbūvniecības, apakšsektorā strādājošo skaits ir ievērojami lielāks nekā elektrisko iekārtu 
raţošanā. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 

Uzľēmumu skaita IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā analīze rāda, ka 
uzľēmumu skaita tendences apakšsektoros ES-27 valstīs atšķiras. 

 Piemēram, 2009. gadā tādās valstīs kā Beļģija, Bulgārija, Čehija, Vācija, Igaunija, Īrija, Spānija, 
Francija, Kipra, Lietuva, Ungārija, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija un Somija, lielākā daļa 
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 Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs pieejama informācija tikai par strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu divu 
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uzľēmumu darbojās IKT mazumtirdzniecībā, savukārt Horvātijā, Norvēģijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, 
Slovākijā, Slovēnijā, Nīderlandē, Luksemburgā, Latvijā un Itālijā - IKT vairumtirdzniecībā. IKT 
mazumtirdzniecībā 2009. gadā pēc uzľēmumu skaita līdervalstis bija Vācija, Spānija un Itālija ar attiecīgi 
18 519, 11 514 un 11 031 uzľēmumiem, bet IKT vairumtirdzniecībā līdervalstis pēc uzľēmumu skaita 
bija Itālija, Francija un Spānija ar attiecīgi 12 947, 6 123 un 5 769 uzľēmumiem. Arī Baltijas valstīs 
uzľēmumu skaita tendences apakšsektoros atšķiras, proti, Latvijā visvairāk uzľēmumu darbojas IKT 
vairumtirdzniecībā, bet Igaunijā un Lietuvā – IKT mazumtirdzniecībā (Tabula Nr. 29). 

 

Tabula Nr. 29. IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora uzņēmumu skaits 
ES-27 valstīs 2009. gadā

29
 

Sektors 
(46.5) Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu vairumtirdzniecība 

(47.4) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Gads 2009 2009 

Beļģija 1 875 3 343 

Bulgārija 788 2 422 

Čehija 1 817 6 455 

Dānija nav datu nav datu 

Vācija 4 745 18 519 

Igaunija 257 294 

Īrija 391 852 

Spānija 5 769 11 514 

Francija 6 123 7 194 

Itālija 12 947 11 031 

Kipra 83 443 

Latvija 472 429 

Lietuva 219 414 

Luksemburga 253 153 

Ungārija 844 2 941 

Nīderlande 5 721 2 550 

Austrija 735 2 614 

Polija 1 769 7 449 

Portugāle 1 188 4 315 

Rumānija 1 665 2 080 

Slovēnija 249 166 

Slovākija 473 329 

Somija 848 889 

Zviedrija 2 967 2 640 

Lielbritānija 4 894 4 205 

Norvēģija 1 273 799 

Horvātija 323 235 

Avots: Eurostat 

 

Statistikas dati rāda, ka no Baltijas valstīm vislielākais IKT mazumtirdzniecības apakšsektora 
uzľēmumu skaita pārsvars vērojams Lietuvā, kur tas veido 65,4% no sektora uzľēmumu kopskaita. 

Turklāt 2009. gadā Baltijas valstīs vislielākais kopējais IKT vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības sektora uzľēmumu skaits bija Latvijā (901 uzľēmums), kam seko Lietuva ar 
633 uzľēmumiem, savukārt Igaunijā kopumā bija vērojams salīdzinoši mazāks uzľēmumu skaits - 
551 uzľēmums. 

Analizējot sīkāk uzľēmumu skaitu IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā 
Latvijā, 2010. gadā lielākā uzľēmumu daļa (54,2% jeb 418 uzľēmumi) darbojās IKT vairumtirdzniecībā, 
lai gan pārsniegums pār IKT mazumtirdzniecības apakšsektora uzľēmumu skaitu bija salīdzinoši neliels 
(Tabula Nr. 30). 
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 Eurostat datu bāzē jaunākie publiski pieejamie dati par IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora uzľēmumu 
skaitu pētījuma rakstīšanas brīdī ir par 2009. gadu 
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Tabula Nr. 30 IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora uzņēmumu skaits 
Latvijā 2006. - 2010. gadā 

Gads 
2005/2

006 
(%) 

2006 
2005/2

006 
(%) 

2007 
2006/2

007 
(%) 

2008 
2008/2
009(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(G465) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu vairumtirdzniecība 

12,3% 428 4,4% 447 6,3% 475 -0,6% 472 -11,4% 418 

(G474) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

11,9% 395 -4,1% 379 13,2% 429 0,0% 429 -17,7% 353 

Kopā   823   826   904   901   771 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Neskatoties uz to, ka 2010. gadā IKT mazumtirdzniecībā darbojās tikai par 65 uzľēmumiem 
mazāk nekā IKT vairumtirdzniecībā, analizējot apakšsektoru apgrozījumu, IKT vairumtirdzniecības 
uzľēmumu apgrozījums ik gadu ir vismaz piecas reizes lielāks nekā IKT mazumtirdzniecības 
apakšsektorā. Turklāt 2010. gadā apgrozījums IKT mazumtirdzniecībā bija pat septiľas reizes mazāks 
nekā IKT vairumtirdzniecībā (attiecīgi Ls 620,9 milj. un Ls 86,8 milj.). 

Tabula Nr. 31 IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora ekonomiski aktīvo 
statistikas vienību skaits dažādos apakšsektoros Latvijā 2010. gadā

30
 

Reģions 
Uzņēmumu 

lieluma 
kategorija 

Latvijā 
kopā 

% no 
kopskaita 
sektorā 

(46) Vairumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 

motociklus 

Mikro 6 434 82,98% 

Mazās 1 094 14,11% 

Vidējās 197 2,54% 

Lielās 29 0,37% 

Kopā 7 754 100,00% 

(47) Mazumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 

motociklus 

Mikro 12 420 89,86% 

Mazās 1 208 8,74% 

Vidējās 163 1,18% 

Lielās 30 0,22% 

Kopā 13 821 100,00% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Statistikas dati liecina, ka 2010. gadā vairums IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
sektorā darbojošos ekonomiski aktīvo statistikas vienību31 ir mikro vienības, proti, vairumtirdzniecības, 
izľemot automobiļus un motociklus, apakšsektorā – 82,98%, mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus 
un motociklus, apakšsektorā – 89,86%. 

Nodarbināto skaita IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā analīze rāda, ka 
vairumā ES-27 valstu pēc nodarbināto skaita lielākais apakšsektors ir IKT iekārtu vairumtirdzniecība.  
2010. gadā IKT iekārtu vairumtirdzniecībā pēc nodarbināto skaita līdervalsts bija Vācija 
(101 245 nodarbinātie). 2010. gadā IKT mazumtirdzniecības apakšsektorā nodarbināto skaits bija lielāks 
nekā IKT vairumtirdzniecībā tādās valstīs kā Bulgārija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Austrija, Polija, 
Portugāle, Rumānija un Slovākija (Tabula Nr. 32). 

Analizējot nodarbināto skaitu apakšsektoros Baltijas valstīs, var secināt, ka Lietuvā un Latvijā 
pēc nodarbināto skaita lielākais apakšsektors 2010. gadā bija IKT mazumtirdzniecība (attiecīgi 2 427 un 
2 472 strādājošie), bet Igaunijā lielākā daļa strādājošo bija vērojama IKT vairumtirdzniecībā 
(1 148 strādājošie). 

Statistikas dati rāda, ka no Baltijas valstīm vislielākais nodarbināto skaits 2010. gadā IKT 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā vērojams Latvijā, bet Igaunijā un Lietuvā šajā 

                                                      
 
 
30 CSP dati par sektoru ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām 2010. gadā pieejami tikai divu zīmju līmenī pēc NACE 2.red. 
klasifikatora 
31

 Tirgus sektora statistikas vienības ietver pašnodarbinātās personas, individuālos komersantus, komercsabiedrības, zemnieku un 
zvejnieku saimniecības. 
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sektorā strādājošo skaits bija mazāks. Arī lielākais uzľēmumu skaits 2010. gadā Baltijas valstīs šajā 
sektorā bija vērojams Lietuvā. 

Tabula Nr. 32 IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora nodarbināto skaits 
ES-27 valstīs  2010. gadā 

Sektors 
(46.5) Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība 

(47.4) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 

mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

Gads 2010 2010 

Beļģija 15 817 8 361 

Bulgārija 6 953 12 623 

Čehija 10 779 9 157 

Dānija 12 608 4 782 

Vācija 101 245 114 129 

Igaunija 1 148 877 

Īrija nav datu nav datu 

Spānija 58 583 57 077 

Francija nav datu nav datu 

Itālija 58 752 30 324 

Kipra 1 000 1 615 

Latvija 2 470 2 472 

Lietuva 2 256 2 427 

Luksemburga 1 928 nav datu 

Ungārija 7 591 8 665 

Nīderlande 55 905 21 209 

Austrija 8 477 11 700 

Polija 13 059 32 550 

Portugāle 8 587 13 441 

Rumānija 8 420 10 096 

Slovēnija 1 061 999 

Slovākija 3 109 4 890 

Somija 7 384 4 331 

Zviedrija 20 465 15 705 

Lielbritānija nav datu 59 843 

Norvēģija 9 498 3 323 

Horvātija 2 473 966 

Avots: Eurostat 

Salīdzinot abus IKT tirdzniecības apakšsektorus Latvijā, 2010. gadā lielākais nodarbināto skaits 
vērojams IKT mazumtirdzniecībā, lai gan pārsniegums pār IKT vairumtirdzniecības apakšsektorā 
strādājošo skaitu bija tikai divi nodarbinātie (attiecīgi 2 472 un 2 470 strādājošie).  

2009. gadā IKT mazumtirdzniecībā strādājošo skaits bija par 257 nodarbinātajiem lielāks nekā 
IKT vairumtirdzniecībā (attiecīgi 2 835 un 2 578 strādājošie), bet, ľemot vērā to, ka 2010. gadā, 
salīdzinot ar 2009. gadu, strādājošo skaita kritums IKT mazumtirdzniecībā bija lielāks nekā IKT 
vairumtirdzniecībā (attiecīgi par 12,8% un 4,2%), 2010. gadā strādājošo skaits šajos apakšsektoros bija 
līdzīgs (Tabula Nr. 33). 

Tabula Nr. 33 IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora nodarbināto skaits 
Latvijā 2006. -  2010. gadā 

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(46.5) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība 

7,5% 3 210 5,7% 3 394 4,7% 3 554 -27,5% 2 578 -4,2% 2 470 

(47.4) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

13,3% 3 360 10,4% 3 709 -5,5% 3 506 -19,1% 2 835 -12,8% 2 472 

Kopā   6 570   7 103   7 060   5 413   4 942 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Kopumā nodarbināto skaits abos apakšsektoros ir līdzīgs, jo strādājošo skaits IKT 
mazumtirdzniecībā no 2006. līdz 2010. gadam par 150 līdz 315 nodarbinātajiem pārsniedz nodarbināto 
skaitu IKT vairumtirdzniecībā. Turklāt 2008. gadā IKT vairumtirdzniecībā strādāja par 48 nodarbinātajiem 
vairāk nekā IKT mazumtirdzniecībā. Tas bija vienīgais gads analizētajā laika periodā, kad IKT 
vairumtirdzniecībā strādājošo skaits bija lielāks  nekā to skaits IKT mazumtirdzniecībā. 

Lai gan saskaľā ar iepriekš analizēto IKT vairumtirdzniecības apgrozījums no 2006. līdz 
2010. gadam ik gadu ir aptuveni piecas reizes lielāks nekā IKT mazumtirdzniecības apakšsektorā, 
strādājošo skaits IKT mazumtirdzniecībā kopumā pārsniedz strādājošo skaitu IKT vairumtirdzniecībā. 



 

  44 
 

Izvērtējot darba atalgojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un 
motociklus, sektorā, kura daļa ir IKT vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, salīdzinājumā ar vidējo 
atalgojumu tautsaimniecībā, var secināt, ka mazumtirdzniecībā strādājošie kopumā saľem mazāku 
atalgojumu nekā Latvijā kopumā. Savukārt vairumtirdzniecībā strādājošo darba samaksa ir augstāka 
nekā vidēji tautsaimniecībā. Šīs tendences vērojamas laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam, turklāt 
atalgojums ir salīdzinoši stabils gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā (Attēls Nr. 9). 

 

Attēls Nr. 9 
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, 

izņemot automobiļus un motociklus, sektorā 2009. - 2011. gadā (Ls)
32

 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Neskatoties uz to, ka atalgojums mazumtirdzniecībā ir krietni zemāks nekā vairumtirdzniecībā, 
IKT vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā strādājošo skaits ir līdzīgs.  

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumi 

Uzľēmumu skaita IKT pakalpojumu sektorā analīze rāda, ka gan ES-27, gan Baltijas valstīs pēc 
uzľēmumu skaita lielākais apakšsektors ir datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītās darbības. 
2009. gadā šajā apakšsektorā pēc uzľēmumu skaita līdervalstis bija Lielbritānija (104 112 uzľēmumi) 
un Vācija (54 511 uzľēmumi). Turklāt Lielbritānijā uzľēmumu skaits šajā apakšsektorā bija 17 reizes 
lielāks nekā nākamajā pēc uzľēmumu skaita lielākajā apakšsektorā, proti, telekomunikācijā, kur 
2009. gadā darbojās vien 6 049 uzľēmumi (Tabula Nr. 34). 

Telekomunikāciju apakšsektorā 2009. gadā pēc uzľēmumu skaita līdervalstis bija Lielbritānija   
(6 049 uzľēmumi), Polija (5 121 uzľēmumi) un Spānija (4 931 uzľēmumi). Savukārt  datu apstrādes, 
uzturēšanas un ar to saistīto darbību, interneta portālu darbības apakšsektorā 2009. gadā pēc 
uzľēmumu skaita līdervalstis bija Itālija (31 476 uzľēmumi), Francija (6 201 uzľēmumi) un Polija 
(5 196 uzľēmumi). Citu informācijas pakalpojumu un pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšanas 
dabaszinātnēs un inţenierzinātnē apakšsektorā darbojošos uzľēmumu skaits 2009. gadā bija 
salīdzinoši mazāks. Līdervalstis pēc uzľēmumus skaita šajos apakšsektoros bija Vācija (attiecīgi 
7 718 un 3 850 uzľēmumi) un Lielbritānija (attiecīgi 2 604 un 3 308 uzľēmumi). 

Tabula Nr. 34 IKT pakalpojumu sektora  uzņēmumu skaits ES-27 valstīs 2009. gadā
33

 

Sektors 
(61) 

Telekomunikācija 

(62) 
Datorprogrammēš
ana, konsultēšana 

un saistītās 
darbības 

(63.1) Datu 
apstrāde, 

uzturēšana un ar 
to saistītās 

darbības; interneta 
portālu darbība 

(63.9) Citi 
informācijas 
pakalpojumi 

(72.1) Pētījumu un 
eksperimentālo 

izstrāžu veikšana 
dabaszinātnēs un 

inženierzinātnē 

Gads 2009 2009 2009 2009 2009 

Beļģija 859 13 483 446 728 266 

Bulgārija 849 4 001 491 481 189 

Čehija 1 318 19 054 4 975 672 821 

Dānija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Vācija 2 605 54 511 3 361 7 718 3 850 
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 Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs pieejama informācija tikai par strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu divu 
zīmju līmenī 
33

 Eurostat datu bāzē jaunākie publiski pieejamie dati par IKT pakalpojumu sektora uzľēmumu skaitu pētījuma rakstīšanas brīdī ir 
par 2009. gadu 

2009
-I 

2009
-II 

2009
-III 

2009
-IV 

2010
-I 

2010
-II 

2010
-III 

2010
-IV 

2011
-I 

2011
-II 

2011
-III 

2011
-IV 

(46) Vairumtirdzniecība, izľemot 
automobiļus un motociklus 

541 534 522 506 506 502 507 521 522 542 542 560 

(47) Mazumtirdzniecība, izľemot 
automobiļus un motociklus 

322 319 309 301 297 301 306 306 313 319 324 326 

Vidēji tautsaimniecībā 470 474 456 440 431 444 447 464 450 463 467 475 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
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Sektors 
(61) 

Telekomunikācija 

(62) 
Datorprogrammēš
ana, konsultēšana 

un saistītās 
darbības 

(63.1) Datu 
apstrāde, 

uzturēšana un ar 
to saistītās 

darbības; interneta 
portālu darbība 

(63.9) Citi 
informācijas 
pakalpojumi 

(72.1) Pētījumu un 
eksperimentālo 

izstrāžu veikšana 
dabaszinātnēs un 

inženierzinātnē 

Gads 2009 2009 2009 2009 2009 

Igaunija 112 1 169 194 77 113 

Īrija 372 nav datu nav datu 97 211 

Spānija 4 931 22 216 3 218 227 944 

Francija 4 746 38 533 6 201 2 759 2 824 

Itālija 3 793 46 517 31 476 3 776 6 200 

Kipra 120 270 25 6 nav datu 

Latvija 387 1 192 412 100 91 

Lietuva 318 1 001 160 23 99 

Luksemburga 75 1 157 54 47 10 

Ungārija 1 049 18 008 3 634 2 118 2 232 

Nīderlande 1 122 23 173 2 529 72 1 838 

Austrija 327 8 073 3 731 99 637 

Polija 5 121 27 409 5 196 1 241 982 

Portugāle 448 8 218 469 204 658 

Rumānija 2 965 8 453 1 903 259 676 

Slovēnija 318 3 135 449 108 578 

Slovākija 147 322 276 9 61 

Somija 355 4 953 512 86 385 

Zviedrija 763 31 033 1 658 383 2 715 

Lielbritānija 6 049 104 112 3 616 2 604 3 308 

Norvēģija 660 7 411 872 317 411 

Horvātija 264 2 790 380 371 190 

Avots: Eurostat 

Statistikas dati rāda, ka 2009. gadā Baltijas valstīs vislielākais kopējais IKT pakalpojumu sektora 
uzľēmumu skaits bija Latvijā (2 182 uzľēmumi), kam seko Igaunija ar 1 665 uzľēmumiem, savukārt 
Lietuvā šajā sektorā darbojošos uzľēmumu bija salīdzinoši mazāk – 1 601  uzľēmumi. 

Analizējot uzľēmumu skaitu IKT pakalpojumu sektorā Latvijā, var secināt, ka 2010. gadā puse 
uzľēmumu (1 285 uzľēmumi jeb 53,8% no kopējā uzľēmumu skaita IKT pakalpojumu sektorā) darbojās 
datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto darbību apakšsektorā.  

Nākamais pēc uzľēmumu skaita lielākais apakšsektors 2010. gadā bija telekomunikācija, kur 
darbojās 17,3% jeb 413 uzľēmumi. Savukārt  2010. gadā tādos apakšsektoros kā datu apstrāde, 
uzturēšana un ar to saistītās darbības,  interneta portālu darbība, citi informācijas pakalpojumi, pētījumu 
un eksperimentālo izstrāţu veikšana dabaszinātnēs un inţenierzinātnēs darbojās 96 līdz 256 uzľēmumi, 
veidojot  4%–11% no uzľēmumu kopskaita IKT pakalpojumu sektorā. Vismazākais uzľēmumu skaits 
2010. gadā vērojams pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšanas dabaszinātnēs un inţenierzinātnē 
un citu informācijas pakalpojumu apakšsektorā  (attiecīgi 96 un 117 uzľēmumu). 

Kopumā pēdējos gados uzľēmumu skaitam IKT pakalpojumu sektorā ir tendence palielināties. 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu lielākais uzľēmumu skaita pieaugums bija vērojams  datu 
apstrādes, uzturēšanas un ar to saistīto darbību apakšsektorā (palielinājums par 20,2%), bet 2009. gadā 
– citu informācijas pakalpojumu apakšsektorā (palielinājums par 23,5%), lai gan absolūtos skaitļos 
uzľēmumu skaita pieaugums šajos apakšsektoros bija neliels (Tabula Nr. 35). 

Tabula Nr. 35 IKT pakalpojumu sektora  uzņēmumu skaits Latvijā 2006. -  2010. gadā 

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(J61) Telekomunikācija 26,4% 340 0,9% 343 13,4% 389 -0,5% 387 6,7% 413 

(J62) Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītas darbības 

39,4% 768 15,8% 889 16,3% 1 034 15,3% 1 192 7,8% 1 285 

(J6311) Datu apstrāde, uzturēšana 
un ar to saistītās darbības 

-8,0% 172 -3,5% 166 7,8% 179 19,0% 213 20,2% 256 

(J6312) Interneta portālu darbība 4,8% 87 2,3% 89 82,0% 162 22,8% 199 11,6% 222 

(J639) Citi informācijas 
pakalpojumi 

18,5% 32 
168,8

% 
86 -5,8% 81 23,5% 100 17,0% 117 

(M721) Pētījumu un eksperimentālo 
izstrāžu veikšana dabaszinātnēs 
un inženierzinātnēs 

2,4% 87 -19,5% 70 22,9% 86 5,8% 91 5,5% 96 

Kopā   1 486   1 643   1 931   2 182   2 389 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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Neskatoties uz to, ka 2010. gadā telekomunikāciju apakšsektorā pēc uzľēmumu skaita darbojās 
vien 17,3% no uzľēmumu kopskaita IKT pakalpojumu sektorā, tie nodrošina lielāko daļu sektora 
apgrozījuma, proti, 2010. gadā telekomunikāciju apakšsektora apgrozījums bija Ls 521,9 milj., savukārt 
nākamajā pēc apgrozījuma lielākajā apakšsektorā, datorprogrammēšanā, konsultēšanā un saistītajās 
darbībās, apgrozījums sasniedza Ls 172,9 milj. Pārējos apakšsektoros gan uzľēmumu skaits, gan 
apgrozījums 2010. gadā bija salīdzinoši mazāks.  

Tabula Nr. 36 IKT pakalpojumu sektora ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits dažādos 
apakšsektoros Latvijā 2010. gadā

34
 

Reģions 
Uzņēmumu 

lieluma 
kategorija 

Latvijā 
kopā 

% no 
kopskaita 
sektorā 

(61) Telekomunikācija 

Mikro 355 81,05% 

Mazās 70 15,98% 

Vidējās 8 1,83% 

Lielās 5 1,14% 

Kopā 438 100,00% 

(62) Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītas 

darbības 

Mikro 1 266 92,68% 

Mazās 81 5,93% 

Vidējās 15 1,10% 

Lielās 4 0,29% 

Kopā 1 366 100,00% 

(63) Informācijas 
pakalpojumi 

Mikro 621 94,66% 

Mazās 30 4,57% 

Vidējās 5 0,76% 

Lielās 0 0,00% 

Kopā 656 100,00% 

(72) Zinātniskās pētniecības 
darbs 

Mikro 124 91,18% 

Mazās 11 8,09% 

Vidējās 1 0,74% 

Lielās 0 0,00% 

Kopā 136 100,00% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Statistikas dati liecina, ka 2010. gadā vairums IKT pakalpojumu sektorā darbojošos ekonomiski 
aktīvo statistikas vienību

35
 ir mikro vienības, proti, telekomunikācijas apakšsektorā – 81,05%, 

datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto darbību apakšsektorā – 92,68%, informācijas 
pakalpojumu apakšsektorā – 94,66%, zinātniskās pētniecības darba apakšsektorā – 91,18%. 

Savukārt, nodarbināto skaita IKT pakalpojumu sektorā analīze rāda, ka vairumā ES-27 valstu 
pēc nodarbināto skaita, līdzīgi kā pēc uzľēmumu skaita, lielākais apakšsektors ir datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītās darbības. 2010. gadā šī apakšsektora līdervalstis pēc nodarbināto skaita bija 
Vācija un Lielbritānija (attiecīgi 470 393 un 527 435 nodarbinātie). Saskaľā ar iepriekš analizēto 
2010. gadā šajā apakšsektorā Vācija un Lielbritānija bija arī līdervalstis pēc uzľēmumu skaita – attiecīgi 
54 511 un 104 112 uzľēmumi. 2010. gadā arī telekomunikāciju apakšsektorā pēc nodarbināto skaita 
līdervalstis bija Lielbritānija un Vācija, kur tika nodarbināti attiecīgi 212 808 un 193 978 strādājošie. 

2010. gadā lielākais nodarbināto skaits datu apstrādes, uzturēšanas un ar to saistīto darbību, 
interneta portālu darbību apakšsektorā bija vērojams Vācijā, Polijā un Austrijā (attiecīgi 37 623, 
21 252 un 15 828 strādājošie), citu informācijas pakalpojumu apakšsektorā – Vācijā, Polijā un Ungārijā 
(attiecīgi 37 950, 3 879 un 3 489 strādājošie) un pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšanas 
dabaszinātnēs un inţenierzinātnē apakšsektorā – Vācijā, Nīderlandē un Itālijā (attiecīgi 114 089, 
31 362 un 20 692 strādājošie). 

                                                      
 
 
34 CSP dati par sektoru ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām 2010. gadā pieejami tikai divu zīmju līmenī pēc NACE 2.red. 
klasifikatora 
35

 Tirgus sektora statistikas vienības ietver pašnodarbinātās personas, individuālos komersantus, komercsabiedrības, zemnieku un 
zvejnieku saimniecības. 
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Statistikas dati rāda, ka no Baltijas valstīm vislielākais nodarbināto skaits 2010. gadā 
telekomunikācijā un  datorprogrammēšanā, konsultēšanā un saistītajās darbībās vērojams Lietuvā, datu 
apstrādē, uzturēšanā un ar to saistītajās darbībās, interneta portālu darbībā -  Latvijā, bet citos 
informācijas pakalpojumos, pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšanā dabaszinātnēs un 
inţenierzinātnē - Igaunijā.  

Tabula Nr. 37 IKT pakalpojumu sektora  nodarbināto skaits ES-27 valstīs 2010. gadā 

Sektors 
(61) 

Telekomunikācija 

(62) 
Datorprogrammēš
ana, konsultēšana 

un saistītās 
darbības 

(63.1) Datu 
apstrāde, 

uzturēšana un ar 
to saistītās 
darbības; 

interneta portālu 
darbība 

(63.9) Citi 
informācijas 
pakalpojumi 

(72.1) Pētījumu un 
eksperimentālo 

izstrāžu veikšana 
dabaszinātnēs un 

inženierzinātnē 

Gads 2010 2010 2010 2010 2010 

Beļģija 27 608 62 242 2 018 1 395 7 787 

Bulgārija 20 346 26 182 3 800 1 987 1 521 

Čehija 20 953 54 912 11 165 1 070 7 298 

Dānija 15 887 44 193 2 796 648 9 060 

Vācija 193 978 470 393 37 623 37 950 114 089 

Igaunija 3 735 6 712 963 476 864 

Īrija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Spānija 67 018 199 790 18 461 2 796 19 259 

Francija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Itālija 95 398 236 748 133 860 9 860 20 692 

Kipra 3 517 1 600 130 180 nav datu 

Latvija 5 554 6 384 1 872 351 484 

Lietuva 6 427 7 703 1 182 182 778 

Luksemburga nav datu nav datu nav datu 268 nav datu 

Ungārija 17 403 50 232 8 423 3 489 5 426 

Nīderlande 32 474 147 542 13 173 1 488 31 362 

Austrija 17 399 36 642 15 828 1 344 7 711 

Polija 63 060 93 653 21 252 3 879 6 739 

Portugāle 14 500 37 401 3 333 875 1 393 

Rumānija 45 547 41 118 6 490 1 246 15 704 

Slovēnija 4 944 10 632 1 351 225 2 642 

Slovākija 9 737 17 710 7 143 87 1 218 

Somija 12 043 42 877 2 949 761 3 656 

Zviedrija 27 356 95 640 6 260 1 728 17 167 

Lielbritānija 212 808 527 435 nav datu nav datu nav datu 

Norvēģija 13 100 34 084 3 813 682 6 396 

Horvātija 11 409 11 433 1 533 303 4 572 

Avots: Eurostat 

Analizējot IKT pakalpojumu sektora nodarbināto iedzīvotāju skaitu Latvijā, redzams, ka  
2010. gadā lielākā daļa strādājošo bija nodarbināti datorprogrammēšanā, konsultēšanā un saistītajās 
darbībās, proti, 2009. un 2010. gadā  attiecīgi 6 214 un 6 384 strādājošie.  Nākamais pēc strādājošo 
skaita lielākais apakšsektors 2010. gadā bija telekomunikācija, kur darbojās 5 554 strādājošie jeb par 
4,2% vairāk nekā 2009. gadā (Tabula Nr. 38). 

 
Tabula Nr. 38 IKT pakalpojumu sektora  nodarbināto skaits Latvijā 2006. -  2010. gadā 

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(61) Telekomunikācija -15,1% 5 120 1,7% 5 205 4,6% 5 446 -2,1% 5 330 4,2% 5 554 

(62) 
Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītas 
darbības 

11,6% 5 022 17,4% 5 897 8,7% 6 412 -3,1% 6 214 2,7% 6 384 

(63.11) Datu apstrāde, 
uzturēšana un ar to 
saistītās darbības 

56,9% 761 18,5% 902 2,5% 925 10,3% 1 020 22,1% 1 245 

(63.12) Interneta portālu 
darbība 

2,4% 300 11,7% 335 42,7% 478 14,6% 548 14,6% 628 

(63.9) Citi informācijas 
pakalpojumi 

-6,8% 300 11,7% 335 42,7% 478 14,6% 548 -35,9% 351 

(72.1) Pētījumu un 
eksperimentālo izstrāžu 
veikšana dabaszinātnēs 
un inženierzinātnēs 

-53,9% 1 075 -49,7% 541 -5,0% 514 -14,8% 438 10,5% 484 

Kopā   12 578   13 215   14 253   14 098   14 646 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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Pārējos apakšsektoros 2010. gadā strādāja salīdzinoši mazāks nodarbināto skaits, proti, datu 
apstrādē, uzturēšanā un ar to saistītajās darbībās - 1 245 strādājošie, interneta portālu darbībā - 
628 strādājošie, citos informācijas pakalpojumos - 351 strādājošie un pētījumu un eksperimentālo 
izstrāţu veikšanā dabaszinātnēs un inţenierzinātnēs - 484 strādājošie.  

Turklāt strādājošo skaita izmaiľas apakšsektoros atšķiras. Piemēram, 2009. gadā, salīdzinot ar 
2008. gadu, nodarbināto skaita pieaugums bija vērojams tādos apakšsektoros kā datu apstrāde, 
uzturēšana un ar to saistītās darbības, interneta portālu darbība un citi informācijas pakalpojumi 
(pieaugums 10%–15% robeţās), savukārt strādājošo skaits samazinājās pēc nodarbināto skaita 
lielākajos apakšsektoros, proti, telekomunikācijā, datorprogrammēšanā, konsultēšanā un saistītajās 
darbībās (samazinājums 2%–3% robeţās). Arī pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšanas 
dabaszinātnēs un inţenierzinātnēs apakšsektorā attiecīgajā laika periodā nodarbināto skaits 
samazinājās par 14,8%. 2010. gadā visos apakšsektoros, izľemot  citus informācijas pakalpojumus, kur 
nodarbināto skaita samazinājās par  35,9%, bija vērojams strādājošo skaita palielinājums 2,7%-22,1% 
robeţās. 

 
Attēls Nr. 10 

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa telekomunikāciju, datorprogrammēšanas, 
konsultēšanas un saistīto darbību, informācijas pakalpojumu un zinātniskās pētniecības darba 

apakšsektorā 2009. - 2011. gadā (Ls)
36

 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Izvērtējot darba atalgojumu telekomunikāciju, datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto 
darbību, informācijas pakalpojumu un zinātniskās pētniecības darba apakšsektorā, var secināt, ka visos 
apakšsektoros strādājošie kopumā saľem augstāku atalgojumu nekā Latvijā kopumā. Visaugstākā 
strādājošo darba samaksa vērojama datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto darbību 
apakšsektorā, 2011. gada 4.ceturksnī sasniedzot Ls 960 mēnesī. Nedaudz mazāks atalgojums 
attiecīgajā laika periodā bija telekomunikācijā - Ls 863 mēnesī. Savukārt informācijas pakalpojumu 
apakšsektorā strādājošie, pamatojoties uz 2011. gada 4. ceturkšľa datiem, saľem Ls 731 mēnesī, bet 
zinātniskās pētniecības darba apakšsektorā, kura daļa ir pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšana 
dabaszinātnēs un inţenierzinātnēs, strādājošie saľem Ls 703 mēnesī (Attēls Nr. 10). 

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas iekārtu, sadzīves iekārtu remonts 

Uzľēmumu skaita IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektorā analīze rāda, ka 2009. gadā 
gan ES-27, gan Baltijas valstīs pēc uzľēmumu skaita lielākais apakšsektors bija individuālās lietošanas 
priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts. 2009. gadā šajā apakšsektorā pēc uzľēmumu 
skaita līdervalstis bija Itālija (22 804 uzľēmumi), Francija (19 526 uzľēmumi) un Spānija 
(15 956 uzľēmumi). Turklāt Spānijā uzľēmumu skaits šajā apakšsektorā bija četras reizes lielāks nekā 
nākamajā pēc uzľēmumu skaita lielākajā apakšsektorā, proti, datoru un sakaru iekārtu remontā, kur 
2009. gadā darbojās 3 963 uzľēmumi (Tabula Nr. 39). 
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 Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs pieejama informācija tikai par strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu divu 
zīmju līmenī 
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(61) Telekomunikācija 935 825 836 984 836 802 849 937 832 814 830 863 
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konsultēšana un saistītas darbības 
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Datoru un sakaru iekārtu remonta apakšsektorā 2009. gadā pēc uzľēmumu skaita līdervalstis 
bija Francija (7 771uzľēmumi), Polija (6 008 uzľēmumi) un Itālija (6 423 uzľēmumi). Turklāt, piemēram, 
tādās valstīs kā Rumānija (2 217 uzľēmumi) un Slovākija (151 uzľēmums) šajā apakšsektorā 
salīdzinājumā ar citiem apakšsektoriem 2009. gadā darbojās visvairāk uzľēmumu. 

 Savukārt  datu drošības sistēmas pakalpojumu apakšsektorā 2009. gadā pēc uzľēmumu skaita 
līdervalstis bija Ungārija (1 390 uzľēmumi) un Francija (1 132 uzľēmumi). Neskatoties uz to, ka šis 
apakšsektors lielākajā daļā valstu veido lielāko apgrozījumu salīdzinājumā ar citiem apakšsektoriem, 
uzľēmumu skaits drošības sistēmu pakalpojumos ir salīdzinoši mazāks, turklāt visās no analizētajām 
valstīm uzľēmumu skaits datoru un sakaru iekārtu un individuālās lietošanas priekšmetu un 
mājsaimniecības piederumu remontā ir lielāks nekā drošības sistēmas pakalpojumos. 

 
Tabula Nr. 39 IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora uzņēmumu skaits ES-27 

valstīs 2009. gadā
37

 

Sektors 
(80.2) Drošības 

sistēmas pakalpojumi 

(95.1) Datoru un 
sakaru iekārtu 

remonts 

(95.2) Individuālās 
lietošanas priekšmetu 
un mājsaimniecības 
piederumu remonts 

Gads 2009 2009 2009 

Beļģija 136 434 2 034 

Bulgārija 301 676 2 712 

Čehija 529 2 238 5 835 

Dānija nav datu nav datu nav datu 

Vācija 590 1 127 8 936 

Igaunija 28 111 144 

Īrija nav datu 164 747 

Spānija 142 3 963 15 956 

Francija 1 132 7 771 19 526 

Itālija 70 6 423 22 804 

Kipra nav datu 66 448 

Latvija 232 229 423 

Lietuva 50 429 1 271 

Luksemburga 7 10 97 

Ungārija 1 390 1 622 5 460 

Nīderlande 116 795 4 572 

Austrija 17 177 1 278 

Polija 814 6 008 14 808 

Portugāle 198 461 4 970 

Rumānija 319 2 217 1 813 

Slovēnija 17 316 767 

Slovākija 88 151 61 

Somija 172 276 1 496 

Zviedrija 229 535 4 028 

Lielbritānija 880 3 017 3 028 

Norvēģija 80 194 1 088 

Horvātija 44 397 2 034 

Avots: Eurostat 

2009. gadā no Baltijas valstīm vislielākais kopējais IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora 
uzľēmumu skaits bija Lietuvā (1 750 uzľēmumi), kam seko Latvija ar 884 uzľēmumiem, savukārt 
Igaunijā šajā sektorā bija vērojams salīdzinoši mazāks uzľēmumu skaits (283 uzľēmumi). 

Analizējot uzľēmumu skaitu Latvijā 2010. gadā, lielākā daļa uzľēmumu (42% jeb 
231 uzľēmums) darbojās drošības sistēmu pakalpojumu apakšsektorā. Nākamais pēc uzľēmumu skaita 
lielākais apakšsektors 2010. gadā bija datoru un sakaru iekārtu remonts, kur 2010. gadā darbojās 
39% jeb 214 uzľēmumi. Savukārt  sadzīves elektronisko iekārtu un mājsaimniecības piederumu, mājas 
un dārzu iekārtu remonta apakšsektorā 2010. gadā darbojās salīdzinoši mazāk uzľēmumu, proti, 
attiecīgi 73 un 31 uzľēmumi jeb 6%–13%no uzľēmumu kopskaita IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta 
sektorā (Tabula Nr. 40).  
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 Eurostat datu bāzē jaunākie publiski pieejamie dati par IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora uzľēmumu skaitu pētījuma 
rakstīšanas brīdī ir par 2009. gadu 
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Tabula Nr. 40 IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora uzņēmumu skaits Latvijā 
2006. - 2010.  gadā 

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 2009 

(%) 
2009 

2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(80.20) Drošības sistēmu 
pakalpojumi 

10,8% 154 9,7% 169 17,2% 198 17,2% 232 -0,4% 231 

(95.1) Datoru un sakaru iekārtu 
remonts 6,2% 224 0,0% 224 0,4% 225 1,8% 229 -6,6% 214 

(95.21) Sadzīves elektronisko 
iekārtu remonts 1,1% 186 -29,6% 131 -3,1% 127 -40,2% 76 -3,9% 73 

(95.22) Mājsaimniecības 
piederumu, mājas un dārzu 
iekārtu remonts 

866,7% 29 41,4% 41 -12,2% 36 -8,3% 33 -6,1% 31 

Kopā   593   565   586   570   549 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Saskaľā ar CSP datiem 2010. gadā drošības sistēmu pakalpojumi un datoru un sakaru iekārtu 
remonta apakšsektorā bija vērojams arī vislielākais apgrozījums, proti, attiecīgi Ls 55,7 milj. un 
Ls 15,4 milj.  

 
Tabula Nr. 41 IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora ekonomiski aktīvo statistikas vienību 

skaits dažādos apakšsektoros Latvijā 2010. gadā
38

 

Reģions 
Uzņēmumu 

lieluma 
kategorija 

Latvijā 
kopā 

% no 
kopskaita 
sektorā 

(80) Apsardzes pakalpojumi 
un izmeklēšana 

Mikro 324 67,22% 

Mazās 117 24,27% 

Vidējās 35 7,26% 

Lielās 6 1,24% 

Kopā 482 100,00% 

(95) Datoru, individuālās 
lietošanas priekšmetu un 

mājsaimniecības 
piederumu remonts 

Mikro 
980 97,61% 

Mazās 23 2,29% 

Vidējās 1 0,10% 

Lielās 0 0,00% 

Kopā 
1 004 100,00% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Statistikas dati liecina, ka 2010. gadā vairums IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektorā 
darbojošos ekonomiski aktīvo statistikas vienību

39 
ir mikro vienības, proti, apsardzes pakalpojumu un 

izmeklēšanas apakšsektorā – 67,11%, bet datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un 
mājsaimniecības piederumu remonta sektorā – 97,61%. 

Analizējot nodarbināto skaitu IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektorā, redzams, ka 
vairumā ES-27 valstu pēc nodarbināto skaita, līdzīgi kā pēc uzľēmumu skaita, lielākais apakšsektors ir 
individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts. 2010. gadā šajā 
apakšsektorā pēc nodarbināto skaita līdervalstis bija Itālija un Spānija (attiecīgi 37 928 un 
29 283 nodarbinātie). 2010. gadā arī datoru un sakaru iekārtu remonta apakšsektorā pēc nodarbināto 
skaita līdervalstis bija Itālija un Spānija, kur tika nodarbināti attiecīgi 17 228 un 16 356 strādājošie 
(Tabula Nr. 42). 

2010. gadā lielākais nodarbināto skaits drošības sistēmas pakalpojumu apakšsektorā bija 
vērojams Polijā, Vācijā un Bulgārijā (attiecīgi 49 568, 10 889 un  7 431 strādājošie). 

Statistikas dati rāda, ka no Baltijas valstīm vislielākais nodarbināto skaits 2010. gadā drošības 
sistēmas pakalpojumu apakšsektorā vērojams Latvijā (4 984 strādājošie), datoru un sakaru iekārtu 
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 CSP dati par sektoru ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām 2010. gadā pieejami tikai divu zīmju līmenī pēc NACE 2.red. 
klasifikatora 
39

 Tirgus sektora statistikas vienības ietver pašnodarbinātās personas, individuālos komersantus, komercsabiedrības, zemnieku un 
zvejnieku saimniecības. 
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remonta un individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonta apakšsektorā -  
Lietuvā (attiecīgi 998 un 1 594 strādājošie).  

Tabula Nr. 42 IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora nodarbināto skaits ES-27 
valstīs 2010. gadā  

Sektors 
(80.2) Drošības 

sistēmas pakalpojumi 

(95.1) Datoru un 
sakaru iekārtu 

remonts 

(95.2) Individuālās 
lietošanas 

priekšmetu un 
mājsaimniecības 

piederumu remonts 

Gads 2010 2010 2010 

Beļģija 2 734 2 315 3 463 

Bulgārija 7 431 1 359 4 503 

Čehija 3 237 6 959 6 785 

Dānija 2 421 849 3 082 

Vācija 10 889 9 757 26 138 

Igaunija 643 252 608 

Īrija nav datu nav datu nav datu 

Spānija 4 607 16 356 29 283 

Francija nav datu nav datu nav datu 

Itālija 860 17 228 37 928 

Kipra nav datu 145 660 

Latvija 4 984 671 1 007 

Lietuva 3 513 998 1 594 

Luksemburga nav datu 44 198 

Ungārija 4 755 3 589 7 938 

Nīderlande 5 766 nav datu 10 075 

Austrija 66 1 187 3 090 

Polija 49 568 10 971 20 905 

Portugāle 1 922 1 645 7 214 

Rumānija 1 734 5 357 4 567 

Slovēnija 128 641 1 079 

Slovākija 1 831 2 442 3 087 

Somija nav datu 1 735 2 323 

Zviedrija 3 622 2 278 3 012 

Lielbritānija nav datu nav datu nav datu 

Norvēģija 2 917 1 071 1 463 

Horvātija 810 1 323 3 050 

Avots: Eurostat 

2010. gadā IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektorā Latvijā lielākais strādājošo skaits 
vērojams drošības sistēmu pakalpojumu apakšsektorā (4 984 strādājošie). Pārējos apakšsektoros 
strādājošo skaits bija ievērojami mazāks, proti, datoru un sakaru iekārtu remonta apakšsektorā - 
671 nodarbinātie, sadzīves elektronisko iekārtu remonta apakšsektorā - 231 nodarbinātie un 
mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonta apakšsektorā - 105 nodarbinātie (Tabula 
Nr. 43).  

Tabula Nr. 43 IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora nodarbināto skaits Latvijā             
2006. - 2010. gadā 

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(80.20) Drošības sistēmu 
pakalpojumi 

16,3% 5 364 11,5% 5 983 8,9% 6 515 
-

16,1% 
5 465 -8,8% 4 984 

(95.1) Datoru un sakaru iekārtu 
remonts 

40,4% 747 2,1% 763 -6,3% 715 -4,3% 684 -1,9% 671 

(95.21) Sadzīves elektronisko iekārtu 
remonts 

-
14,4% 

452 
-

22,3% 
351 

-
10,8% 

313 
-

19,2% 
253 -8,7% 231 

(95.22) Mājsaimniecības piederumu, 
mājas un dārzu iekārtu remonts 

256,0
% 

89 11,2% 99 
-

18,2% 
81 30,9% 106 -0,9% 105 

Kopā   6 652 
 

7 196 
 

7 624 
 

6 508 
 

5 991 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Izvērtējot nodarbināto skaita izmaiľas 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, var secināt, ka 
visos apakšektoros nodarbināto skaits samazinājās. Lielākais strādājošo skaita samazinājums vērojams 
drošības sistēmu pakalpojumu apakšsektorā (samazinājums par 8,8%). 

Izvērtējot darba atalgojumu apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas, datoru, individuālās 
lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonta apakšsektorā, var secināt, ka abos 
apakšsektoros strādājošie kopumā saľem mazāku atalgojumu nekā Latvijā kopumā. Saskaľā ar 
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jaunākajiem CSP datiem 2011. gada 4. ceturksnī apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas 
apakšsektorā, kura daļa ir drošības sistēmu pakalpojumi, strādājošo atalgojums sasniedza 
Ls 338 mēnesī, bet  datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonta 
apakšsektorā tas bija vēl mazāks - Ls 315 mēnesī, savukārt nodarbinātie vidēji tautsaimniecībā saľēma 
Ls 475 mēnesī (Attēls Nr. 11). 

 
Attēls Nr. 11 

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas, 
datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonta apakšsektorā 

2009. - 2011. gadā (Ls)
40

 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Turklāt, neskatoties uz to, ka apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas apakšsektorā, kura daļa 
ir drošības sistēmu pakalpojumi, atalgojums ir salīdzinoši zems, šajā apakšsektorā strādā vairums IKT 
iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora nodarbināto, proti, 2010. gadā drošības sistēmu pakalpojumos 
tika nodarbināti 4 984 strādājošie. 

Uzľēmējdarbības rādītāji EIKT nozarē 

Analizējot galvenos uzľēmējdarbības rādītājus EIKT nozarē 2010. gadā, redzams, ka 
elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā lielāko apgrozījumu uz 1 uzľēmumu (attiecīgi Ls 
3 328,92 tūkst. un Ls 745,29 tūkst.) veidoja vadu un instalāciju ierīču raţošanas apakšsektors. Arī 
apgrozījums uz 1 nodarbināto šajos apakšsektoros salīdzinājumā ar pārējiem elektronisko un optisko 
iekārtu raţošanas sektoriem bija vislielākais. Līdzīgi kā apgrozījuma rādītāji pievienotā vērtība uz 1 
uzľēmumu vadu un instalāciju raţošanas apakšsektorā bija vislielākā (Ls 1 090,57 tūkst.), pārsniedzot 
attiecīgo rādītāju datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā, kas pēc pievienotās vērtības 
uz 1 uzľēmumu ir otrais lielākais apakšsektors elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā. 
Analizējot bruto kapitālieguldījumus uz 1 uzľēmumu, redzams, ka vadu un instalāciju iekārtu raţošanas 
sektorā, kura apgrozījums un pievienotā vērtība uz 1 uzľēmumu, 2010. gadā bija vislielākā starp 
apakšsektoriem, kapitālieguldījumu apjoms uz 1 uzľēmumu vairāk nekā 10 reizes pārsniedza 
kapitālieguldījumus pārējos elektronisko un optisko iekārtu raţošanas apakšsektoros. 

Analizējot IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektoru, var secināt, ka apgrozījums 
uz 1 uzľēmumu IKT vairumtirdzniecības apakšsektorā 2010. gadā bija aptuveni sešas reizes lielāks 
nekā mazumtirdzniecības apaksšsektorā. Līdzīgi arī visi pārējie rādītāji, izľemot vidējo nodarbināto 
personu skaitu 1 uzľēmumā, visaugstākie uzľēmējdarbības rādītāji 2010. gadā bija vērojami IKT 
vairumtirdzniecībā. Savukārt, vidējais nodarbināto personu skaits 1 uzľēmumā IKT vairumtirdzniecībā 
un mazumtirdzniecībā bija attiecīgi 6 un 7 strādājošie. 

Aplūkojot IKT pakalpojumu sektoru, redzams, ka telekomunikāciju apakšsektorā visi 
uzľēmējdarbības rādītāji ir ievērojami augstāki nekā pārējos analizētajos apakšektoros, proti, 2010. 
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gadā apgrozījums uz 1 uzľēmumu šajā apakšsektorā sasniedza Ls 1 263,67 tūkst., kas bija vairāk nekā 
septiľas reizes vairāk nekā otrajā pēc apgrozījuma uz 1 uzľēmumu lielākajā apakšsektorā, proti, 
pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšanas dabaszinātnēs un inţenierzinātnē apakšsektorā (Ls 
167,82 tūkst.). Turklāt telekomunikāciju apakšsektora pievienotā vērtība 2010. gadā sasniedza Ls 
540,54  tūkst., bet pārējos IKT pakalpojumu apakšsektoros pievienotā vērtība uz 1 uzľēmumu bija 
robeţās no Ls 12,47 tūkst. līdz Ls 71,50 tūkst. Vidējais nodarbināto personu skaits telekomunikāciju 
apakšsektorā 2010. gadā bija 13 darbinieki. Tas liecina, ka šajā apakšsektorā darbojas lielāki uzľēmumi 
nekā pārējos apakšsektoros, kuros vidēji strādāja 3-5 darbinieki.  

Tabula Nr. 44 Uzņēmējdarbības rādītāji EIKT nozarē 2010. gadā, rēķinot uz 1 
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Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektors 

26 
Datoru, elektronisko un 
optisko iekārtu 
ražošana 

745,29 57,52 237,81 18,35 10,79 12,96 7,08 

27.12 
Elektrosadales un 
kontroles iekārtu 
ražošana 

- - - - - 28,08 - 

27.3 
Vadu un instalāciju 
ierīču ražošana 

3328,92 51,36 1090,57 16,82 154,25 64,82 7,96 

27.51 
Elektriskās sadzīves 
aparatūras ražošana 

- - - - - 7,00 - 

27.9 
Citu elektoiekārtu 
ražošana 

245,90 32,48 109,69 14,49 6,36 7,57 5,37 

42.22 
Elektroapgādes un 
telekomunikāciju 
sistēmas būvniecība 

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

 IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektors 

46.5 

Informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība 

1485,39 251,34 98,81 16,72 9,61 5,91 6,48 

47.4 

Informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu 
mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

245,92 35,12 52,98 7,57 6,99 7,00 4,06 

 IKT pakalpojumu sektors 

61 Telekomunikācija 1263,67 93,97 540,54 40,20 179,32 13,45 10,22 

62 
Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un 
saistītās tiesības 

134,51 27,08 71,50 14,39 3,64 4,97 9,85 

63.11 
Datu apstrāde, 
uzturēšana un ar to 
saistītās darbības 

135,17 27,81 69,08 14,21 5,34 4,86 8,36 

63.12 
Interneta portālu 
darbība 

99,69 35,24 43,33 15,32 3,44 2,83 7,45 

63.9 
Citi informācijas 
pakalpojumi 

41,12 13,71 12,47 4,16 1,13 3,00 2,89 

72.1 

Pētījumu un 
eksperimentālo izstāžu 
veikšana dabaszinātnēs 
un inženierzinātnē 

167,82 33,26 59,76 11,84 5,43 5,05 6,56 

IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektors 

80.2 
Drošības sistēmas 
pakalpojumi 

241,12 11,18 114,67 5,32 6,17 21,57 4,12 

95.1 
Datoru un sakaru 
iekārtu remonts 

72,02 22,96 15,06 4,80 1,66 3,14 3,20 

95.21 
Sadzīves elektronisko 
iekārtu remonts 

35,34 11,17 18,21 5,75 0,46 3,16 1,77 

95.22 
Mājsaimniecības 
piederumu, mājas un 
dārzu iekārtu remonts 

28,32 8,36 13,77 4,06 1,18 3,39 2,31 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Aplūkojot IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektoru, var secināt, ka arī šajā sektorā 
uzľēmējdarbības rādītājos daţādos apakšsektoros vērojamas būtiskas atšķirības. Vairums visaugstāko 
rādītāju vērojami drošības sistēmu pakalpojumu apakšsektorā, proti, lielākais apgrozījums uz 1 
uzľēmumu (Ls 241,12 tūkst.), pievienotā vērtība uz 1 uzľēmumu (Ls 114,67 tūkst.), bruto 
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kapitālieguldījumi uz 1 uzľēmumu (Ls 6,17 tūkst.), vidējais nodarbināto skaits (22 darbinieki) un 
personāla izmaksas uz 1 nodarbināto (Ls 4,12 tūkst.). Statistikas dati liecina, ka šajā sektorā darbojas 
salīdzinoši lielāki uzľēmumi un strādājošie saľem augstāku atalgojumu nekā pārējos apakšsektoros. 

6.2. Tirgus apjoms un tā prognozes 
Šajā sadaļā tiks aplūkotas nozares uzľēmumu pārstāvju prognozes par apgrozījuma izmaiľām 

vietējā un eksporta tirgū. 

Nozares attīstības prognozes vietējā tirgū 

Uzľēmēju prognozes par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū ir 
apkopotas nākamajā attēlā. Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa nozares uzľēmēju prognozē 
uzľēmuma apgrozījuma vietējā tirgū palikšanu līdzšinējā līmenī (53,2%), bet aptuveni trešā daļa (31,5%) 
respondentu prognozē, ka 2012. gadā apgrozījums vietējā tirgū pieaugs. 11,3% respondentu vērtējums 
ir pesimistiskāks, proti, aptaujātie norādīja, ka 2012. gadā apgrozījums vietējā tirgū samazināsies (Attēls 
Nr. 12).  

 

Attēls Nr. 12 
Uzņēmumu prognozes EIKT  nozarē par uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā 

tirgū (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Aptaujas rezultāti kopumā liecina, ka EIKT nozarē kopumā uzľēmēju viedoklis par vietējā tirgus 
apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā ir optimistisks.  

Analīzes turpinājumā apkopotas uzľēmumu pārstāvju prognozes EIKT nozarē par uzľēmumu 
apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū  sadalījumā pa nozares sektoriem, proti, elektronisko un 
optisko iekārtu raţošanas sektors (NACE 26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana, 
27.12 Elektrosadales un kontroles iekārtu raţošana, 27.3 Vadu un instalāciju ierīču raţošana, 
27.51 Elektriskās sadzīves aparatūras raţošana, 27.9 Citu elektroiekārtu raţošana un 
42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas būvniecība),  IKT vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības sektors (NACE 46.5 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība un 47.4 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos), IKT pakalpojumu sektors (NACE 61 Telekomunikācija, 
62 Datorprogrammēšana, konsultēšanu un saistītās darbības, 63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to 
saistītās darbības, 63.12 Interneta portālu darbība, 63.9 Citi informācijas pakalpojumi un 72.1 Pētījumu 
un eksperimentālo izstrāţu veikšana dabaszinātnēs un inţenierzinātnē), IKT iekārtu, sadzīves iekārtu 
remonta sektors (95.1 Datoru un sakaru iekārtu remonts, 95.21 Sadzīves elektronisko iekārtu remonts 
un 95.22 Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts) un drošības sistēmu 
pakalpojumu sektors (NACE 80.2 Drošības sistēmas pakalpojumi). 
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Attēls Nr. 13 
Uzņēmumu prognozes EIKT nozarē par uzņēmumu apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā 

tirgū  sadalījumā pa nozares sektoriem (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot datus par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľu prognozēm 2012. gadā vietējā tirgū 
sadalījumā pa sektoriem, redzams, ka lielākā daļa uzľēmumu pārstāvju uzskata, ka apgrozījums vietējā 
tirgū paliks tādā pašā līmenī (to norādījuši 41,7%–90% respondentu sadalījumā pa sektoriem). 
Visoptimistiskākie ir IKT pakalpojumu (46,7%) un IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
(35,3%) sektora uzľēmēji, kuri uzskata, ka apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū pieaugs. Pesimistiskāki 
ir IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora uzľēmumu pārstāvji, no kuriem 25% aptaujāto 
2012. gadā vietējā tirgū prognozē apgrozījuma samazināšanos (Attēls Nr. 13). 

 

Attēls Nr. 14 
Uzņēmumu prognozes EIKT nozarē par uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā 

tirgū sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Uzľēmēju prognozes par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū sadalījumā 
pa uzľēmumu lieluma kategorijām ir apkopotas iepriekšējā attēlā. Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā 
daļa nozares uzľēmēju prognozē uzľēmuma apgrozījuma vietējā tirgū palikšanu līdzšinējā līmenī. To 
norādīja 54,6% mikrouzľēmumu pārstāvju, 51,1% mazo uzľēmumu pārstāvju un 62,5% vidējo 
uzľēmumu pārstāvju. Turklāt lielo uzľēmumu kategorijā respondentu prognozes ir optimistiskākas, proti, 
66,7% respondentu norādīja, ka 2012. gadā vietējā tirgū apgrozījums pieaugs, bet 33,7% respondentu 
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prognozē, ka tas paliks tādā pašā līmenī. Turklāt neviens no aptaujātajiem lielo uzľēmumu pārstāvjiem 
neprognozē apgrozījuma samazinājumu (Attēls Nr. 14). 

 

Attēls Nr. 15 
Uzņēmumu prognozes EIKT nozarē par uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā 

tirgū  sadalījumā pa reģioniem (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmēju prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū sadalījumā 
pa reģioniem, var secināt, ka visoptimistiskākie ir Kurzemes un Pierīgas reģiona  uzľēmēji. No tiem 
attiecīgi 15,4% un 50% respondentu 2012. gadā paredz uzľēmumu apgrozījuma pieaugumu, bet 
attiecīgi 84,6% un 50% respondentu prognozē apgrozījuma palikšanu līdzšinējā līmenī (Attēls Nr. 15).  

Latgales reģionā vairums uzľēmēju (64,3%) prognozē, ka apgrozījums paliks tādā pašā līmenī, 
kas atbilst Rīgas un Zemgales uzľēmēju prognozēm (to norādījuši attiecīgi 47,8% un 50% respondentu).  
Vidzemes reģionā uzľēmumu pārstāvju domas daļās, proti, 42,9% respondentu prognozē, ka 
apgrozījums pieaugs vai paliks līdzšinējā līmenī. Salīdzinoši neliela daļa uzľēmēju 2012. gadā vietējā 
tirgū prognozē apgrozījuma samazināšanos (10,4%–21,4%), turklāt Rīgas un Kurzemes reģionā neviens 
no respondentiem nav izteicis šādas prognozes. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka būtiskas atšķirības apgrozījuma prognozēs reģionos nav 
vērojamas, jo  vairums respondentu visos reģionos prognozē, ka 2012. gadā apgrozījums paliks tādā 
pašā līmenī vai pieaugs. 

Nozares attīstības prognozes eksporta tirgū 

Analizējot aptaujas rezultātus par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā eksporta tirgū, var secināt, 
ka piektā daļa (21,3%) saraţoto produkciju/pakalpojumus eksportējošo uzľēmēju prognozē eksporta 
pieaugumu. Vienāda daļa (21,3%) respondentu norādīja, ka 2012. gadā eksporta tirgū apgrozījums 
paliks tādā pašā līmenī, bet 4,6% respondentu prognozē apgrozījuma samazināšanos. Vairāk nekā puse 
(52,8%) aptaujāto uzľēmumu pārstāvju savu produkciju neeksportē, tādēļ prognozes par apgrozījuma 
izmaiľām eksporta tirgū nav izteikuši (Attēls Nr. 16). 

 

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

tirgū (%) 
Avots: Aptaujas dati 
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Aptaujas rezultāti liecina, ka EIKT nozares uzľēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiľām 

eksporta tirgū ir optimistiskas.  

 

Attēls Nr. 17 
Uzņēmumu prognozes EIKT nozarē par uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā eksporta 

tirgū sadalījumā pa sektoriem (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā eksporta tirgū, var 
secināt, ka IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektorā ir tikai 8,3% uzľēmumu, kas nodarbojas ar 
eksportu. No tiem visi respondenti prognozē, ka apgrozījums samazināsies. Elektronisko un optisko 
iekārtu raţošanas sektorā vērojams lielākais eksportējošo uzľēmumu skaits. Turklāt 38,5% no tiem 
2012. gadā prognozē eksporta apgrozījuma pieaugumu, bet vienāda daļa respondentu norādīja, ka 
apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī. IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā 
apgrozījuma pieaugumu vai palikšanu līdzšinējā līmenī prognozē attiecīgi 22,2% un 38,9% respondentu. 
Savukārt IKT pakalpojumu sektorā apgrozījuma pieaugumu prognozē ceturtā daļa (25%) respondentu, 
bet 12,5% aptaujāto uzskata, ka 2012. gadā eksporta tirgū apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī. 
Drošības sistēmu pakalpojumu sektorā vairums respondentu (80%) norādīja, ka savus pakalpojumus tie 
neeksportē, savukārt pārējā aptaujāto daļa 2012. gadā eksporta tirgū paredz apgrozījuma palikšanu 
līdzšinējā līmenī (Attēls Nr. 17). 

 Savukārt eksporta apgrozījuma samazināšanos prognozē 8,3%% respondentu IKT iekārtu, 
sadzīves iekārtu remonta, 5,4% respondentu IKT pakalpojumu un 7,7% respondentu elektronisko un 
optisko iekārtu raţošanas sektorā.  

 

Attēls Nr. 18 
Uzņēmumu prognozes EIKT nozarē par uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā eksporta 

tirgū sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma (%) 
Avots: Aptaujas dati 
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Kopumā redzams, ka visoptimistiskākie ir mazo uzľēmumu pārstāvji, jo 62,5% no tiem cer uz 
eksporta apgrozījuma pieaugumu, bet 25% uzskata, ka eksporta apgrozījums 2012.gadā viľu 
uzľēmumā paliks tādā pašā līmenī. Trešā daļa (33,3%) mikrouzľēmumu pārstāvju uzskata, ka eksporta 
apgrozījums viľu uzľēmumā palielināsies, un vienāda respondentu daļa (33,3%) no vidējiem 
uzľēmumiem uzskata, ka viľiem eksporta apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī. Ļoti lielai daļai no 
lielajiem (64,9%) un vidējiem uzľēmumiem (45%) nav eksporta. 17,5% lielo un 17,5% vidējo uzľēmumu 
pārstāvju prognozē eksporta apgrozījuma pieaugumu, bet attiecīgi 12,3% un 32,5% respondentu 
uzskata, ka tas paliks tādā pašā līmenī. Turklāt 5% vidējo uzľēmumu un 5,3% lielo uzľēmumu pārstāvju 
savā uzľēmumā prognozē eksporta apgrozījuma samazinājumu (Attēls Nr. 18). 

 
Attēls Nr. 19 

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

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmēju aptaujas rezultātus daţādos Latvijas reģionos, var secināt, ka vairums 
uzľēmumu reģionos savu produkciju/pakalpojumus neeksportē, tādēļ nav snieguši prognozes. No tiem, 
kuri izteikuši prognozes par uzľēmuma apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā eksporta tirgū,  lielākā daļa 
respondentu paredz apgrozījuma pieaugumu vai palikšanu līdzšinējā līmenī. Visvairāk savu produkciju 
eksportējošo uzľēmumu pēc aptaujas datiem ir Rīgas un Vidzemes reģionā, jo attiecīgi 42,4% un 
45,5% šo reģionu uzľēmēju norādīja, ka tie nenodarbojas ar eksportu (Attēls Nr. 19). 

Analizējot eksportējošos uzľēmumus, secinām, ka liela daļa Rīgas, Pierīgas un Vidzemes 
reģiona uzľēmēju (attiecīgi 27,1%, 16,7% un 27,3% no visiem respondentiem) prognozē, ka 2012. gadā 
eksporta tirgū apgrozījums pieaugs. Savukārt neviens no Pierīgas un Vidzemes reģiona respondentiem 
nav izteicis prognozes par apgrozījuma samazināšanos. Savukārt apgrozījuma palikšanu līdzšinējā 
līmenī paredz 27,3% Vidzemes, 27,1% Rīgas, 22,2% Zemgales, 16,7% Pierīgas un 7,1% Latgales 
reģiona uzľēmumu pārstāvju. 

Salīdzinot uzľēmēju prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā un eksporta tirgū, 
secinām, ka Rīgas, Pierīgas un Vidzemes reģiona uzľēmēju prognozes ir optimistiskākas gan vietējā, 
gan eksporta tirgū, bet Latgales reģiona uzľēmēju prognozes ir salīdzinoši pesimistiskākas.  

6.3. Investīcijas un sadarbība 
Analīzes turpinājumā tiks aplūkoti EIKT nozares uzľēmumu bruto kapitālieguldījumi materiālās 

lietās (turpmāk - bruto kapitālieguldījumu). Bruto kapitālieguldījumi nozarē raksturo investīcijas, kuras 
komersanti novirza pamatlīdzekļu iegādei uzľēmējdarbības attīstībai un raţošanas kapacitātes 
palielināšanai, t.sk. investīcijas zemes, ēku iegādei, investīcijas nepabeigtajos būvniecības objektos, kā 
arī tādu iekārtu un mašīnu iegādei, kuru ekspluatācijas laiks pārsniedz vienu gadu.
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 Centrālā statistikas pārvalde, 2011. gads, 
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/rupnbuvn/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Iek%F0zemes%20tirdzniec%EEba%20un%20mak
sas%20pakalpojumi/TI011lv.htm 
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http://data.csb.gov.lv/DATABASE/rupnbuvn/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Iek%F0zemes%20tirdzniec%EEba%20un%20maksas%20pakalpojumi/TI011lv.htm
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Elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektors 

Salīdzinot elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora uzľēmumu bruto 
kapitālieguldījumus ES-27 valstīs, var secināt, ka 2010. gadā lielāko kapitālieguldījumu apjomu veidoja 
datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana. Pēc kapitālieguldījumu apjoma līdervalsts datoru, 
elektronisko un optisko iekārtu raţošanā bija Vācija (Ls 2 090,5 milj.). Savukārt tādās valstīs kā Spānija 
(Ls 170 milj.), Austrija (Ls 220,6 milj.), Slovēnija (Ls 27,2 milj.) lielāko kapitālieguldījumu apjomu 
2010. gadā veidoja elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu 
raţošana, bet Bulgārijā, Latvijā, Portugālē un Horvātijā pēc kapitālieguldījumu apjoma lielākais sektors 
bija pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība.  

Statistikas dati rāda, ka bruto kapitālieguldījumu apjoms apakšsektoros Baltijas valstīs atšķiras, 
proti, Lietuvā un Igaunijā pēc kapitālieguldījumu apjoma lielākais apakšsektors 2010. gadā bija datoru, 
elektronisko un optisko iekārtu raţošana (attiecīgi Ls 5,8 milj. un Ls 15,2 milj.), bet Latvijā - 
pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība (Ls 2,3 milj.) (Tabula Nr. 45). 

Tabula Nr. 45 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora bruto kapitālieguldījumi 
ES-27 valstīs  2010. gadā (Ls milj.) 

Sektors 

(26) Datoru, 
elektronisko 
un optisko 

iekārtu 
ražošana 

(27.1) 
Elektromotoru, 

ģeneratoru, 
transformatoru 
un elektrības 
sadales un 
kontroles 

iekārtu 
ražošana 

(27.3) Vadu un 
instalāciju 

ierīču ražošana 

(27.5) Sadzīves 
aparatūras un 

iekārtu 
ražošana 

(27.9) Citu 
elektroiekārtu 

ražošana 

(42.2) 
Pilsētsaimniecī

bas 
infrastruktūras 

objektu 
būvniecība 

Gads 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Beļģija 74,9 18,0 5,5 3,0 7,3 34,8 

Bulgārija 11,2 13,4 5,7 3,4 4,9 19,4 

Čehija 140,1 98,5 21,9 10,9 30,4 62,1 

Dānija 76,7 14,8 8,1 4,2 nav datu 74,4 

Vācija 2 090,5 937,1 330,7 218,9 161,1 222,3 

Igaunija 15,2 8,1 0,7 nav datu 0,3 9,6 

Īrija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Spānija 106,8 170,0 27,1 55,7 30,8 nav datu 

Francija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Itālija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Kipra 2,5 0,2 nav datu 0,6 nav datu 0,5 

Latvija 1,0 2,1 1,7 nav datu nav datu 2,3 

Lietuva 5,8 0,4 0,1 0,6 nav datu 5,6 

Luksemburga nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Ungārija 192,9 41,6 15,5 17,9 7,2 22,0 

Nīderlande 68,5 15,4 12,2 33,9 nav datu nav datu 

Austrija 102,1 220,6 15,7 29,7 75,4 29,7 

Polija 183,8 66,8 13,4 114,1 26,4 80,7 

Portugāle 33,1 24,9 6,7 10,5 10,4 79,3 

Rumānija 90,2 nav datu 10,1 10,6 29,2 31,0 

Slovēnija 18,1 27,2 1,5 26,6 2,5 3,6 

Slovākija 180,6 19,5 9,6 5,3 5,5 16,1 

Somija 245,8 8,7 5,6 2,8 10,6 16,9 

Zviedrija 133,2 nav datu 8,6 10,4 5,8 46,3 

Lielbritānija 370,5 133,1 37,7 34,4 26,6 25,1 

Norvēģija 34,6 3,7 22,6 nav datu 1,4 23,9 

Horvātija 5,4 9,9 22,6 1,3 1,3 18,3 

Avots: Eurostat 

 

Saskaľā ar Ekonomikas ministrijas 2011. gada decembra „Ziľojuma par Latvijas 
tautsaimniecības attīstību‖ informāciju42 elektrisko un optisko iekārtu raţošanas sektora investīcijas 
pēdējos divos gados ir pakāpeniski palielinājušās, proti, 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, 
investīcijas palielinājās par 15,8%, savukārt 2011. gada deviľos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada 
attiecīgo periodu, tās pieauga par 130,7%. Kopumā laika periodā no 2004. līdz 2011. gadam šajā 
sektorā bija vērojams investīciju pieaugums, izľemot 2009. gadu, kad investīciju apjoms samazinājās 
par 53,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (Tabula Nr. 46). 
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 Ekonomikas ministrija, 2011. gada decembris, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību‖,  www.em.gov.lv 
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Tabula Nr. 46. Investīciju dinamika un struktūra apstrādes rūpniecībā (%) 

Pieauguma tempi Struktūra 

Gads 

2004. – 
2007. 
 gads 
(vidēji 
gadā) 

2009. 
gads 

2010.  
gads 

2011. 
gada 9 

mēneši* 

2004. – 
2007. 
gads 
(vidēji 
gadā) 

2009.  
gads 

2010.  
gads 

2011.  
gada 9 

mēneši* 

Pārtikas rūpniecība  -1,8  -52,0  -6,1  57,2  21,8  15,1  13,4  14,7  

Vieglā rūpniecība  -13,3  -32,8  -30,0  19,3  2,7  2,5  1,7  1,0  

Kokapstrāde  18,2  -88,3  139,6  174,0  26,4  8,4  19,1  30,4  

Papīra raţošana un 
izdevējdarbība  

20,2  -71,5  152,6  144,5  7,2  2,5  5,9  3,0  

Ķīmiskā rūpniecība un tās 
saskarnozares  

24,3  -11,4  16,3  6,4  7,6  12,2  13,5  10,0  

Pārējo nemetālisko 
minerālu izstrādājumu 
raţošana**  

79,0  -19,7  -51,9  -75,4  14,4  39,3  17,9  7,7  

Metāli un 
metālizstrādājumu 
raţošana**  

20,5  -59,4  130,1  420,1  7,1  7,0  15,2  23,1  

Mašīnu un iekārtu raţošana  9,0  -43,7  90,1  117,4  2,1  2,0  3,6  1,1  

Elektrisko un optisko 
iekārtu ražošana  

7,1  -53,7  15,8  130,7  2,5  1,1  1,9  1,5  

Transporta līdzekļu 
raţošana  

25,0  0,4  43,2  183,3  2,3  4,5  3,5  4,8  

Pārējās rūpniecības 
nozares  

20,9  -27,0  -23,7  168,0  5,8  5,4  4,3  2,7  

                 * novērtēts pēc ceturkšľu datiem; ** Ekonomikas ministrijas novērtējums 

Avots: Ekonomikas ministrija, www.em.gov.lv 

Izvērtējot investīciju struktūru apstrādes rūpniecībā kopumā, var secināt, ka elektrisko un optisko 
iekārtu raţošanas sektora investīcijas pēdējos trīs gados veido 1,1%–1,9% no kopējām investīcijām 
apstrādes rūpniecībā, turklāt investīciju apjomam no kopējā apstrādes rūpniecības investīciju apjoma ir 
tendence samazināties, proti, no 2004. līdz 2007. gadam tās veidoja 2,5% no investīcijām apstrādes 
rūpniecībā, savukārt 2011. gada deviľos mēnešos  - 1,5%.  

 
Tabula Nr. 47 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora bruto kapitālieguldījumi        

2006. -  2010. gadā (Ls tūkst.) 

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(C26) Datoru, 
elektronisko un optisko 
iekārtu ražošana 

-63,2% 3 430 54,8% 5 311 -65,5% 1 834 - 
nav 

datu 
- 1 014 

(C271) Elektromotoru, 
ģeneratoru, 
transformatoru un 
elektrības sadales un 
kontroles iekārtu 
ražošana 

111,4% 5 202 -48,2% 2 694 2,2% 2 753 -84,6% 425 - 
nav 

datu 

(C273) Vadu un 
instalāciju ierīču 
ražošana 

-15,4% 2 022 -14,0% 1 738 -33,0% 1 165 - 
nav 

datu 
- 1 697 

(C279) Citu elektroiekārtu 
ražošana 

- 
nav 

datu 
- 68 - 

nav 
datu 

- 11 300,0% 44 

(F4222) Elektroapgādes 
un telekomunikāciju 
sistēmu būvniecība 

18,2% 2 633 62,2% 4 272 -9,7% 3 856 -65,1% 1 345 -37,9% 835 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora darbojošos uzľēmumu bruto 
kapitālieguldījumu dinamiku, var secināt, ka vislielāko bruto kapitālieguldījumu daļu veido datoru, 
elektronisko un optisko iekārtu un vadu un instalāciju ierīču raţošana, 2010. gadā sasniedzot attiecīgi  
Ls 1 milj. un Ls 1,7 milj. (Tabula Nr. 47). 

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanas apakšsektorā laika periodā no 2006. līdz 
2007. gadam bruto kapitālieguldījumu apjoms pieauga no Ls 3,4 milj. Ls līdz Ls 5,3 milj. Savukārt 
2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, bruto kapitālieguldījumi datoru, elektronisko un optisko iekārtu 
raţošanas apakšsektorā ievērojami kritās (par 65,5%), sasniedzot Ls 1,8 milj. Vadu un instalāciju ierīču 
raţošanas apakšsektora bruto kapitālieguldījumu apjoms no 2006. līdz 2008. gadam bija mazāks nekā 
datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanas apakšsektorā, bet 2010. gadā šī tendence mainījās, 
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proti, vadu un instalāciju ierīču raţošanas apakšsektora kapitālieguldījumi par Ls 0,7 milj. pārsniedza 
kapitālieguldījumu apjomu datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanā. 

Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecības apakšsektorā kapitālieguldījumi 
pieauga no Ls 2,6 milj. 2006. gadā līdz Ls 4,3 milj. Ls 2007. gadā, bet turpmākajos gados 
kapitālieguldījumi samazinājās, 2010. gadā sasniedzot  Ls 0,8 milj. 

Vismazāko kapitālieguldījumu apjomu sektorā veido citu elektroiekārtu raţošanas apakšsektors, 
proti, 2010. gadā šī apakšsektora bruto kapitālieguldījumu apjoms sasniedza Ls 44 tūkst., proti, par 
300% vairāk nekā 2009. gadā. Turklāt šī apakšsektora kapitālieguldījumi 2007. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu bija vairāk nekā sešas reizes lielāk, veidojot Ls 68 tūkst. 

Kopumā redzams, ka starp daţādiem elektronisko un optisko iekārtu raţošanas apakšsektoriem 
bruto kapitālieguldījumu apjoms atšķiras, pārsvaru nodrošinot kapitālieguldījumu apjomam datoru, 
elektronisko un optisko iekārtu raţošanas un elektroapgādes un vadu un instalāciju ierīču raţošanas 
sektoriem. 

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 

Salīdzinot IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora uzľēmumu bruto 
kapitālieguldījumus ES-27 valstīs, var secināt, ka 2009. gadā lielāko kapitālieguldījumu apjomu veidoja 
IKT vairumtirdzniecība. Pēc kapitālieguldījumu apjoma līdervalstis IKT vairumtirdzniecībā bija 
Lielbritānija (Ls 225,4 milj.), Vācija (Ls 196,4 milj.) un Nīderlande (Ls 136,1 milj.). Savukārt tādās valstīs 
kā Beļģija, Bulgārija, Spānija, Kipra, Lietuva, Polija, Slovēnija un Zviedrija lielāko kapitālieguldījumu 
apjomu 2010. gadā veidoja IKT mazumtirdzniecība. IKT mazumtirdzniecībā līdervalstis pēc 
kapitālieguldījumu apjoma 2009. gadā bija Spānija un Beļģija, sasniedzot attiecīgi Ls 196,2 milj. un 
Ls 103,2 milj. (Tabula Nr. 48). 

Statistikas dati rāda, ka bruto kapitālieguldījumu apjoms apakšsektoros Baltijas valstīs atšķiras, 
piemēram, Lietuvā pēc kapitālieguldījumu apjoma lielākais apakšsektors 2009. gadā bija IKT 
mazumtirdzniecība (Ls 3,5 milj.), bet Latvijā – IKT vairumtirdzniecība (Ls 3 milj.) 

Tabula Nr. 48 IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora bruto 
kapitālieguldījumi ES-27 valstīs  2009. gadā (Ls milj.)

43
 

Sektors 
(46.5) Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu vairumtirdzniecība 

(47.4) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Gads 2009 2009 

Beļģija 59,2 103,2 

Bulgārija 17,9 20,7 

Čehija 16,9 8,1 

Dānija nav datu nav datu 

Vācija 196,4 140,4 

Igaunija 1,5 nav datu 

Īrija 14,0 12,7 

Spānija 157,8 196,2 

Francija nav datu nav datu 

Itālija 89,5 46,3 

Kipra 2,5 6,0 

Latvija 3,0 1,3 

Lietuva 1,4 3,5 

Luksemburga 10,1 1,0 

Ungārija 10,6 5,6 

Nīderlande 136,1 39,2 

Austrija 15,1 13,4 

Polija 13,0 18,1 

Portugāle 26,4 21,2 

Rumānija 31,5 7,3 

Slovēnija 1,3 2,0 

Slovākija 8,5 2,1 

Somija 11,2 6,3 

Zviedrija 29,5 32,8 
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 Jaunākie Eurostat datu bāzēs publiski pieejamie dati par IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora bruto 
kapitālieguldījumu apjomu pētījuma sagatavošanas brīdī ir pieejami par 2009. gadu 
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Sektors 
(46.5) Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu vairumtirdzniecība 

(47.4) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Gads 2009 2009 

Lielbritānija 225,4 62,5 

Norvēģija 27,5 3,8 

Horvātija 3,8 0,1 

Avots: Eurostat 

Analizējot IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora bruto kapitālieguldījumus 
Latvijā no 2006. līdz 2010. gadam, var secināt, ka kapitālieguldījumu izmaiľu tendences apakšsektoros 
ir līdzīgas, izľemot 2008. gadu, kad IKT vairumtirdzniecības apakšsektorā kapitālieguldījumi pieauga par 
21,6%, bet IKT mazumtirdzniecībā tie samazinājās par 1,6% (Tabula Nr. 49).  

 
Tabula Nr. 49 IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora bruto 

kapitālieguldījumi 2006. -  2010. gadā (tūkst. Ls) 

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(46.5) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu vairumtirdzniecība 

40,5% 10 792 -8,1% 9 922 21,6% 12 064 -74,8% 3 037 32,3% 4 017 

(47.4) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 
iekārtu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

98,6% 7 567 -24,3% 5 728 -1,6% 5 637 -75,7% 1 368 80,4% 2 468 

Kopā   18 359   15 650   17 701   4 405   6 485 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

2010. gadā IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības apakšsektoros bruto 
kapitālieguldījumi sasniedza attiecīgi Ls 4 milj. un Ls 2,5 milj., pieaugot  par 32,3% un 80,4% 
salīdzinājumā ar 2009. gadu. Lielākais bruto kapitālieguldījumu kritums no 2006. gada līdz 2010. gadam 
bija vērojams 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, kad tie samazinājās par 75,7% IKT 
mazumtirdzniecībā un par 74,8% IKT vairumtirdzniecībā.  

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumi 

Salīdzinot IKT pakalpojumu sektora uzľēmumu bruto kapitālieguldījumus ES-27 valstīs, 
redzams, ka 2009. gadā lielāko kapitālieguldījumu apjomu visās analizētajās valstīs veidoja 
telekomunikācija. Pēc kapitālieguldījumu apjoma līdervalstis telekomunikācijā bija Lielbritānija 
(Ls 4 745,1 milj.), Vācija (Ls 3 772,2 milj.) un Itālija (Ls 2 934,1 milj.). Statistikas dati rāda, ka ar 
ievērojamu pārsvaru lielākais bruto kapitālieguldījumu apjoms apakšsektoros arī Baltijas valstīs ir 
telekomunikācijā, proti, 2009. gadā Lietuvā  tas veidoja Ls 53,8 milj., Igaunijā - Ls 43,8 milj., bet Latvijā - 
Ls 74,3 milj. (Tabula Nr. 50). 

 
Tabula Nr. 50 IKT pakalpojumu sektora bruto kapitālieguldījumi ES-27 valstīs  2009. gadā 

(Ls milj.)
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Sektors 
(61) 

Telekomunikācija 

(62) 
Datorprogrammēša
na, konsultēšana 

un saistītās 
darbības 

(63.1) Datu 
apstrāde, 

uzturēšana un ar to 
saistītās darbības; 
interneta portālu 

darbība 

(63.9) Citi 
informācijas 
pakalpojumi 

(72.1) Pētījumu un 
eksperimentālo 

izstrāžu veikšana 
dabaszinātnēs un 

inženierzinātnē 

Gads 2009 2009 2009 2009 2009 

Beļģija 892,6 327,7 55,0 9,6 147,0 

Bulgārija 143,4 26,3 7,2 3,1 2,7 

Čehija 297,1 109,7 26,2 6,2 14,5 

Dānija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Vācija 3 772,2 1 962,5 233,3 82,2 1 021,6 

Igaunija 43,8 7,0 0,2 nav datu 0,6 

Īrija 477,5 nav datu nav datu 0,1 26,1 

Spānija 1 935,2 326,0 50,9 4,9 126,0 
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  Jaunākie Eurostat datu bāzēs publiski pieejamie dati par IKT pakalpojumu sektora bruto kapitālieguldījumu apjomu pētījuma 
sagatavošanas brīdī ir pieejami par 2009. gadu 
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Sektors 
(61) 

Telekomunikācija 

(62) 
Datorprogrammēša
na, konsultēšana 

un saistītās 
darbības 

(63.1) Datu 
apstrāde, 

uzturēšana un ar to 
saistītās darbības; 
interneta portālu 

darbība 

(63.9) Citi 
informācijas 
pakalpojumi 

(72.1) Pētījumu un 
eksperimentālo 

izstrāžu veikšana 
dabaszinātnēs un 

inženierzinātnē 

Gads 2009 2009 2009 2009 2009 

Francija nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Itālija 2 934,1 974,8 241,9 10,5 106,1 

Kipra 78,8 7,1 1,6 0,1 nav datu 

Latvija 74,3 3,2 1,8 0,1 0,6 

Lietuva 53,8 5,1 1,9 nav datu 0,4 

Luksemburga nav datu nav datu nav datu 0,4 nav datu 

Ungārija 328,4 82,6 9,8 2,1 8,4 

Nīderlande 1 193,4 273,8 25,9 0,6 144,0 

Austrija 437,8 55,9 75,4 1,1 38,9 

Polija 795,4 76,7 26,8 3,0 8,1 

Portugāle 915,6 114,1 11,7 1,5 5,2 

Rumānija 557,2 67,6 15,4 0,4 32,2 

Slovēnija 111,0 23,1 4,9 0,1 8,6 

Slovākija 171,7 20,0 5,3 0,1 1,4 

Somija 469,9 48,4 7,9 0,4 10,3 

Zviedrija 610,3 199,0 15,2 3,0 63,5 

Lielbritānija 4 745,1 960,0 nav datu nav datu 538,0 

Norvēģija 607,3 91,4 9,8 12,1 28,4 

Horvātija 189,3 13,9 7,3 nav datu 5,2 

Avots: Eurostat 

Saskaľā ar iepriekš analizēto, Latvijā vislielāko IKT pakalpojumu sektora bruto 
kapitālieguldījumu daļu veido telekomunikācija. 2010. gadā šī apakšsektora apgrozījums sasniedza 
Ls 74,1 milj., samazinoties par 0,8% salīdzinājumā ar 2009. gadu. Lielākais bruto kapitālieguldījumu 
samazinājums telekomunikācijā bija vērojams 2009. gadā (kritums par 30,9%), bet lielākais pieaugums 
2007. gadā, kad kapitālieguldījumi šajā apakšsektorā pieauga par 31,5% (Tabula Nr. 51).  

 
Tabula Nr. 51 IKT pakalpojumu sektora bruto kapitālieguldījumi Latvijā 2006. - 2010. gadā 

(Ls tūkst.)  

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(61) Telekomunikācija 15,8% 83 336 31,5% 109 601 -1,5% 107 914 -30,9% 74 622 -0,8% 74 059 

(62) 
Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un 
saistītas darbības 

2,8% 6 416 16,3% 7 459 25,9% 9 389 -65,4% 3 251 44,0% 4 682 

(63.11) Datu apstrāde, 
uzturēšana un ar to 
saistītās darbības 

85,3% 1 510 -0,1% 1 509 -16,5% 1 260 3,9% 1 309 4,4% 1 367 

(63.12) Interneta portālu 
darbība 

130,1% 566 129,5% 1 299 10,0% 1 429 -62,6% 535 42,8% 764 

(63.9) Citi informācijas 
pakalpojumi 

-64,9% 141 55,3% 219 -6,4% 205 -42,0% 119 11,8% 133 

(72.1) Pētījumu un 
eksperimentālo izstrāžu 
veikšana dabaszinātnēs 
un inženierzinātnēs 

-42,3% 2 572 -64,5% 913 56,0% 1 424 -59,1% 582 -10,3% 522 

Kopā   94 541   121 000   121 621   80 418   81 527 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Turklāt 2009. gadā  visos apakšsektoros, izľemot datu apstrādi, uzturēšanu un ar to saistītās 
darbības, bija vērojams kapitālieguldījumu samazinājums (par 30,9%–65,4%).  

Vislielākais kapitālieguldījumu kritums 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu bija  
datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto darbību apakšsektorā (par 65,4%), proti, no 
Ls 9,4 milj. līdz Ls 3,3 milj. Savukārt 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu bruto kapitālieguldījumu 
apjoms šajā apakšsektorā pieauga par 44%, sasniedzot Ls 4,7 milj. 

Pārējos apakšsektoros 2010. gadā kapitālieguldījumi bija salīdzinoši mazāki, proti, datu 
apstrādē, uzturēšanā un ar to saistītajās darbībās - Ls 1,4 milj., interneta portālu darbībā - Ls 0,8 milj.,  
pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšanā dabaszinātnēs un inţenierzinātnēs - Ls 0,5 milj. un citos 
informācijas pakalpojumos  - Ls 0,1 milj. 
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Kopumā redzams, ka kapitālieguldījumu apjoma izmaiľas ir līdzīgas gandrīz visos 
apakšsektoros, lai gan kapitālieguldījumu apjoms absolūtos skaitļos apakšsektoros ievērojami atšķiras. 
Piemēram, 2010. gadā kapitālieguldījumi telekomunikācijā bija gandrīz 16 reizes lielāki nekā nākamajā 
pēc kapitālieguldījumu apjoma lielākajā apakšsektorā, proti, datorprogrammēšanā, konsultēšanā un 
saistītajās darbībās, kas saistīts ar apakšsektora specifiku. 

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas iekārtu, sadzīves iekārtu remonts 

Analizējot IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora uzľēmumu bruto kapitālieguldījumus 
ES-27 valstīs, var secināt, ka  bruto kapitālieguldījumu apjoms daţādos apakšsektoros ES valstīs 
atšķiras. 2009. gadā tādās valstīs kā Bulgārija, Spānija, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Zviedrija un 
Norvēģija lielāko kapitālieguldījumu apjomu veidoja drošības sistēmu pakalpojumi, Čehijā, Itālijā, 
Ungārijā, Rumānijā, Slovākijā, Lielbritānijā un Horvātijā - datoru un sakaru iekārtu remonts, bet Beļģijā, 
Vācijā, Igaunijā, Īrijā, Nīderlandē, Austrijā un Somijā - individuālās lietošanas priekšmetu un 
mājsaimniecības piederumu remonts. 2009. gadā pēc kapitālieguldījumu apjoma līdervalstis drošības 
sistēmas pakalpojumos bija Spānija (Ls 18,8 milj.) un Polija (Ls 12,1 milj.), datoru un sakaru iekārtu 
remontā - Lielbritānija (Ls 40,1 milj.) un Itālija (Ls 22,3 milj.), bet individuālās lietošanas priekšmetu un 
mājsaimniecības piederumu remontā - Vācija (Ls 34,4 milj.)  un Beļģija (Ls 33,4 milj.). 

Statistikas dati rāda, ka bruto kapitālieguldījumu apjoms apakšsektoros Baltijas valstīs atšķiras, 
piemēram, Lietuvā un Latvijā pēc kapitālieguldījumu apjoma lielākais apakšsektors 2009. gadā bija 
drošības sistēmas pakalpojumi (Ls 1,5 milj.), bet Igaunijā - individuālās lietošanas priekšmetu un 
mājsaimniecības piederumu remonts (Ls 0,5 milj.) (Tabula Nr. 52). 

 

Tabula Nr. 52 IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora bruto kapitālieguldījumi ES-27 
valstīs  2009. gadā (Ls milj.)

45
 

Sektors 
(80.2) Drošības 

sistēmas 
pakalpojumi 

(95.1) Datoru un 
sakaru iekārtu 

remonts 

(95.2) Individuālās 
lietošanas 

priekšmetu un 
mājsaimniecības 

piederumu remonts 

Gads 2009 2009 2009 

Beļģija 5,0 2,6 33,4 

Bulgārija 3,5 0,6 0,6 

Čehija 2,8 15,5 5,1 

Dānija nav datu nav datu nav datu 

Vācija 7,5 11,6 34,4 

Igaunija 0,4 0,1 0,5 

Īrija nav datu 0,5 1,9 

Spānija 18,8 10,1 13,2 

Francija nav datu nav datu nav datu 

Itālija 0,1 22,3 20,0 

Kipra nav datu nav datu 0,2 

Latvija 1,5 0,2 0,3 

Lietuva 1,5 0,4 0,1 

Luksemburga nav datu nav datu nav datu 

Ungārija 2,0 3,9 1,5 

Nīderlande nav datu 4,0 8,6 

Austrija 0,1 0,9 2,5 

Polija 12,1 6,1 5,8 

Portugāle 5,8 3,4 3,9 

Rumānija 0,6 5,8 3,0 

Slovēnija 0,1 0,6 1,3 

Slovākija 0,4 2,5 0,7 

Somija nav datu 1,1 2,3 

Zviedrija 7,4 1,4 5,2 

Lielbritānija 4,9 40,1 7,5 

Norvēģija 7,4 0,8 1,7 

Horvātija 0,1 0,6 0,2 

Avots: Eurostat 
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 Eurostat datu bāzē jaunākie publiski pieejamie dati par IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora bruto kapitālieguldījumu 
apjomu pētījuma rakstīšanas brīdī ir par 2009. gadu 



 

  65 
 

Saskaľā ar iepriekš analizēto, Latvijā vislielāko IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora 
bruto kapitālieguldījumu daļu veido drošības sistēmas pakalpojumi. 2010. gadā šī apakšsektora 
apgrozījums sasniedza Ls 1,4 milj., samazinoties par 8% salīdzinājumā ar 2009. gadu. Lielākais bruto 
kapitālieguldījumu samazinājums šajā apakšsektorā bija vērojams 2009. gadā (kritums par 44,2%), bet 
vienīgais pieaugums 2006. gadā, kad kapitālieguldījumi šajā apakšsektorā pieauga par 1%. Turklāt 
2009. gadā  visos IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta apakšsektoros bija vērojams kapitālieguldījumu 
samazinājums (par 41,4% līdz 73,5%) (Tabula Nr. 53).  

 
Tabula Nr. 53 IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora bruto kapitālieguldījumi 

Latvijā 2006. -  2010. gadā (Ls tūkst.)  

Gads 
2005/ 
2006   
(%) 

2006 
2006/ 

2007 (%) 
2007 

2007/ 
2008 (%) 

2008 
2008/ 

2009 (%) 
2009 

2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(80.20) Drošības 
sistēmu pakalpojumi 

1,0% 3 798 -7,9% 3 498 -20,6% 2 778 -44,2% 1 550 -8,0% 1 426 

(95.1) Datoru un sakaru 
iekārtu remonts 

-74,4% 724 7,5% 778 2,2% 795 -73,5% 211 68,7% 356 

(95.21) Sadzīves 
elektronisko iekārtu 
remonts 

-33,2% 215 -12,6% 188 -30,3% 131 -71,8% 37 -8,1% 34 

(95.22) 
Mājsaimniecības 
piederumu, mājas un 
dārzu iekārtu remonts 

- 43 65,1% 71 114,1% 152 -41,4% 89 -58,4% 37 

Kopā   4 780 
 

4 535 
 

3 856 
 

1 887 
 

1 853 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Vislielākais kapitālieguldījumu kritums 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu bija  datoru un 
sakaru iekārtu remonta apakšsektorā (par 73,5%). Savukārt 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu 
bruto kapitālieguldījumu apjoms šajā apakšsektorā pieauga par 68,7%, sasniedzot Ls 0,4 milj. Turklāt 
salīdzinājumā starp IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta apakšsektoriem, šis apakšsektors bija 
vienīgais, kurā 2010. gadā kapitālieguldījumi palielinājās. 

Pārējos apakšsektoros 2010. gadā kapitālieguldījumi bija salīdzinoši mazāki, proti, sadzīves 
elektronisko iekārtu remontā - Ls 0,34 milj. un mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu 
remontā - Ls 0,37 milj. 

Kopumā redzams, ka kapitālieguldījumu apjoma izmaiľas ir līdzīgas gandrīz visos 
apakšsektoros, lai gan kapitālieguldījumu apjoms absolūtos skaitļos apakšsektoros ievērojami atšķiras.  

EIKT nozares attīstībā Latvijā nozīmīga loma ir ES sniegtajai finanšu palīdzībai. Plānošanas 
periodā no 2007.-2013.gadam lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saľēmusi finanšu 
palīdzību, ir ES fondi, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) 
un Kohēzijas fonds (KF). Papildus tam Latvija saľēmusi finanšu līdzekļus arī Eiropas Kopienas iniciatīvu 
Equal un Interreg ietvaros, kā arī piedalījusies daţādās citās ES finansētās programmās. Saskaľā ar 
ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2007.-2013.gadam, Latvija saľēmusi EUR 4,53 
mljrd. (EUR 4 530 447 634)  ar ES fondu (ERAF, ESF un KF) starpniecību. 2007.-2013.g. plānošanas 
periodā ES fondu atbalsts galvenokārt virzīts uz iedzīvotāju izglītību, uzľēmumu tehnoloģisko izcilību un 
elastību, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību, lai veicinātu zināšanu ietilpīgas ekonomikas 
veidošanos valstī.

46
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 ES Fondi, 2007.-2013.g. plānošanas periods, 2011. gada 3. novembris, http://www.esfondi.lv/page.php?id=414 
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Attēls Nr. 20 
2007.-2013.g. plānošanas perioda ES fondu investīcijas sadalījumā pa darbības programmām 

(EUR milj.; %) 
Avots: ES Fondi 

Aplūkojot finansējuma sadalījumu starp darbības programmām no kopējā ES fondu finansējuma 
EUR 4,53 milj. jeb Ls 3,18 milj. apmērā, uz EIKT nozari pastiprināti attiecas 2. darbības programma 
"Uzľēmējdarbība un inovācijas", kuras ietvaros Latvijai piešķirti EUR 737 milj. jeb 17% no kopējā ES 
fondu finansējuma apjoma, kā arī 3.darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi‖ (71% no kopējā 
ES fondu finansējuma apjoma), kuras ietvaros tiek veicināta IKT infrastruktūras attīstība, t.sk. ar IKT un 
interneta izmantošana, e-pārvaldes pakalpojumu attīstība, pieeja internetam visā Latvijas teritorijā u.c. 

SIA „Stockholm School of Economics in Riga‖ (SSE Riga) sadarbībā ar biedrību „Baltijas 
Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju centrs‖ (BICEPS) pēc Finanšu ministrijas pasūtījuma 2012. 
gadā veica „Izvērtējumu par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.‖

47
 ES fondu investīciju 

ietekmes izvērtējums veikts, izmantojot makroekonomisko modelēšanu. Modelis ļauj analizēt gan fondu 
radīto pieprasījuma puses efektu, kurš rodas īstermiľā, fondu investīcijām ieplūstot ekonomikā, gan 
piedāvājuma puses efektu, kas izpauţas tikai ilgākā laika posmā, fondu investīcijām palielinot 
ekonomikas raţošanas kapacitāti.  

 
Attēls Nr. 21 

2007.-2013. gada plānošanas perioda fondu dalījums izdevumu prioritāšu griezumā, % no 
kopējām fondu investīcijām attiecīgajā plānošanas periodā 

Avots: SSE Riga, BICEPS, 2011. gada decembris 
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 SIA „Stockholm School of Economics in Riga”, Biedrība „Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju centrs”, 
Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, 2011. gada decembris 
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1105 

 

551; 
12% 

737; 17% 

3200; 71% 

1. darbības programma "Cilvēkresursi un 
nodarbinātība" (ESF) 

2. darbības programma "Uzľēmējdarbība un 
inovācijas" (ERAF) 

3. darbības programma "Infrastruktūra un 
pakalpojumi" (ERAF un KF) 

4% 

21% 

2% 

26% 

6% 

18% 

15% 

6% 
2% 

Pētniecība un tehnoloģiju attīstība 

Inovācijas un uzľēmējdarbība 

Informācijas sabiedrība 

Transports 

Enerģētika 

Vides aizsardzība un risku mazināšana 

Cilvēkkapitāls, nodarbinātība un sociālā 
integrācija 
Izglītība 

Pārējie fondi 
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Pamatojoties uz investīciju ietekmes izvērtējuma ietvaros apkopoto informāciju par ES fondu 
dalījumu izdevumu prioritāšu griezumā, redzams, ka prioritātei „Pētniecība un tehnoloģiju attīstība‖ 
kopumā piešķirti 2%

48
 no kopējām fondu investīcijām 2007.-2013. gada plānošanas periodā un arī 

prioritātei „Informācijas sabiedrība‖ piešķirti 2% no kopējām fondu investīcijām attiecīgajā plānošanas 
periodā. Daļēji uz EIKT nozari attiecas arī ES fondu investīcijas prioritātei „Inovācijas un 
uzľēmējdarbība‖, kas pēc finansējuma apjoma (21% apmērā) tā ir otra lielākā izdevumu prioritāte aiz 
transporta nozares, kurai tika piešķirti 26% no kopējā finansējuma apjoma. 

 

Tabula Nr. 54 Fondu atdeve prioritāšu griezumā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā 
(pieņemot 30% investīciju izspiešanu)
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Rādītājs  

Politikas 
multiplikators - 

atdeves šodienas 
vērtība 

Atdeve uz 
vienu 

investēto latu 
(LVL) 

Prioritāšu 
reitings 

Prioritāte 
0% 

diskonta 
likme 

5% 
diskonta 

likme 

2007, – 2013, gada 
plānošanas periods 
kopā 

1,28 1,18 12,25   

Transports 2,28 2,09 25,66 1 

Vides aizsardzība un 
risku mazināšana 

1,41 1,4 22,06 2 

Informācijas 
sabiedrība 

1,53 1,34 12,07 3 

Cilvēkkapitāls, 
nodarbinātība, sociālā 
integrācija 

1,33 1,15 10,38 4 

Pētniecība un 
tehnoloģiju attīstība 

1,22 1,03 5,74 5 

Izglītība 0,6 0,51 4,28 6 

Inovācijas un 
uzņēmējdarbība 

0,43 0,38 4,12 7 

Avots: SSE Riga, BICEPS, 2011. gada decembris 

Prioritātes „Informācijas sabiedrība‖ novērtētā atdeve ir Ls 12,07 uz vienu investēto latu, kas ir 
trešā lielākā atdeve salīdzinājumā ar pārējām prioritātēm. Savukārt atdeve no investīcijām prioritātes 
„Pētniecība un tehnoloģiju attīstība‖ ietvaros ir Ls 5,74 uz vienu investēto latu, kas ir piektā augstākā 
atdeve starp analizētajām prioritātēm. Šīs prioritātes ietvaros veiktās investīcijas ir investīcijas 
tehnoloģijās. Ľemot vērā to, ka investīciju tehnoloģijās „produktu‖ var izmantot visas nozares, salīdzinoši 
zema atdeve no šīs prioritātes (Ls 5.74) ir skaidrojama ar to, ka ir nepieciešams ilgāks laiks, lai jaunās 
tehnoloģijas tiktu izmantotas raţošanā, piemēram, atšķirībā no jaunās infrastruktūras, kura palielina 
ekonomikas raţošanas kapacitāti praktiski uzreiz.  

„Inovācijas un uzľēmējdarbība‖ novērtētā atdeve ir Ls 4,12 uz vienu investēto latu, kas ir otra 
zemākā atdeve salīdzinājumā ar pārējām prioritātēm. Saskaľā ar Pētījuma rezultātiem atdeve no 
investīcijām prioritātei „Inovācijas un uzľēmējdarbība‖ (Ls 4,12) ir salīdzinoši zemāka, kam pamatā ir 
tas, ka šo prioritāšu ietvaros pārsvarā tika veiktas investīcijas, kuras ir specifiskas tai nozarei, kurā 
investīcijas ir veiktas, proti, investīcijas inovācijās un uzľēmējdarbībā pārsvarā ir izdevumi fiziskā 
kapitāla veidošanai. Šīs investīcijas palielina fiziskā kapitāla apjomu vai uzlabo fiziskā kapitāla kvalitāti, 
nemainot raţošanas tehnoloģijas. 
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 Iekļauti visi analizētie finanšu instrumenti (ES fondu (ERAF,ESF, KF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 
Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējuma apmērs no visu fondu finansējuma), ieskaitot fondu finansējumu, valsts un privāto 
līdzfinansējumu. Pārējie fondi iekļauj ES Kohēzijas politikas 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība‖ programmas (ERAF), Eiropas 
ekonomiskās zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu, Latvijas un Šveices sadarbības 
programmu 
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 2007. – 2013. gada plānošanas perioda fondi iekļauj ES struktūrfondus, Eiropas Lauksaimniecības Fondu lauku attīstībai, 
Eiropas Zivsaimniecības fondu, ES Kohēzijas politikas 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība‖ programmas, Eiropas ekonomiskās 
zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu, Latvijas un Šveices sadarbības programmu. 
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Saskaľā ar investīciju izvērtējuma rezultātiem prioritātes „Informācijas sabiedrība‖ devums bija 
vidēji 3,4% no kopējā fondu izraisītā reālā IKP palielinājuma gadā, savukārt prioritātes „Pētniecība un 
tehnoloģiju attīstība‖ devums - vidēji 5,8% no kopējā fondu izraisītā reālā IKP palielinājuma gadā. 
Nedaudz lielāks investīciju ietekmes devums vērojams prioritātes „Inovācijas un uzľēmējdarbība‖ 
ietvaros, kur devums bija vidēji 6,7% no kopējā fondu izraisītā reālā IKP palielinājuma gadā. Nākamajā 
tabulā attēlota 2007. – 2013. gada plānošanas perioda investīciju ietekme uz reālo IKP prioritāšu 
griezumā sadalījumā pa gadiem. 

Tabula Nr. 55 2007-2013. gada. plānošanas perioda fondu ietekme uz reālo IKP 2007. – 
2020. gadā, pieņemot 30% investīciju izspiešanas pakāpi (%) 

Prioritāte 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2007.-2013. 
gada 
plānošanas 
perioda fondu 
atdeve, t.sk. 2,7 2,92 3,38 4,78 6,77 6,53 5,92 4,77 3,4 2,45 1,85 1,5 1,3 1,15 

Pētniecība un 
tehnoloģiju 
attīstība 0 0 0 0 0,01 0,04 0,09 0,17 0,26 0,29 0,29 0,23 0,18 0,13 

Inovācijas un 
uzņēmējdarbība 0 0,03 0,19 0,53 0,89 0,58 0,41 0,35 0,28 0,21 0,14 0,09 0,07 0,05 

Informācijas 
sabiedrība 0 0 0,02 0,11 0,22 0,25 0,24 0,23 0,19 0,13 0,09 0,07 0,06 0,05 

Transports 1,44 1,59 1,69 1,92 2,36 2,63 2,22 1,81 1,43 1,03 0,74 0,58 0,5 0,44 

Enerģētika 0 0 0 0,03 0,09 0,1 0,25 0,08 
-

0,01 0 0,01 0,02 0,02 0,02 

Vides 
aizsardzība un 
risku 
mazināšana 1,18 1,16 1,13 1,1 1,13 0,83 0,73 0,56 0,33 0,22 0,2 0,2 0,21 0,22 

Cilvēkkapitāls, 
nodarbinātība, 
sociālā 
integrācija 0,01 0,05 0,17 0,6 1,01 1,12 1,11 1,07 0,8 0,59 0,44 0,35 0,3 0,27 

Izglītība 0 0 0,01 0,07 0,2 0,23 0,17 0,12 0,09 0,07 0,07 0,09 0,1 0,12 

Avots: SSE Riga, BICEPS, 2011. gada decembris 

Šāds prioritāšu devums ir skaidrojams gan ar investīciju atdevi, gan ar šo prioritāšu īpatsvaru 
kopējā finansēšanas apjomā plānošanas periodā 2007.-2013. gadam.  Investīciju ietekmes izvērtējuma 
rezultāti kopumā parāda, ka prioritāšu  „Informācijas sabiedrība‖ un „Pētniecība un tehnoloģiju attīstība‖ 
investīciju ietekme uz reālo IKP 2007. – 2020. gadā ir vidēja, jo kopējais investīciju apjoms ir salīdzinoši 
neliels (2% katrā no prioritātēm), lai gan atdeve uz 1 latu ir salīdzinoši augsta, it īpaši prioritātē 
„Informācijas sabiedrība‖, kuras atdeve ir Ls 12,07 uz vienu investēto latu. 

Kopumā arī prioritātē „Inovācijas un uzľēmējdarbība‖ investīciju atdeve ir mazāka nekā citās 
prioritātēs, kas skaidrojams ar to, ka šī nozare ir cilvēkkapitāla, nevis kapitālieguldījumu ietilpīga, 
tādējādi arī atdeve ir mazāka, neskatoties uz to, ka 2007.-2013. gada plānošanas periodā prioritātei 
„Inovācijas un uzľēmējdarbība‖ kopumā piešķirta piektā daļa no kopējām fondu investīcijām. 

Papildus iepriekš analizētajam,  2011. gadā Izglītības un zinātnes ministrija turpināja īstenot ES 
struktūrfondu aktivitāti Atbalsts zinātnei un pētniecībai, kuras ietvaros atbalsts tiek sniegts praktiskas 
ievirzes pētniecības projektu īstenošanai valstij prioritārajos zinātnes virzienos. Nozīmīga aktivitāte šajā 
jomā ir Kompetences centru programma, kuras ietvaros atbalsts tiek sniegts sešiem Kompetences 
centriem, kas paredz zinātnieku un uzľēmēju kopīgu rūpniecisko pētījumu veikšanu un jaunu produktu 
attīstīšanu daţādās Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās jomās, t.sk. divi no šiem Kompetences centriem 
izveidoti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kā arī elektrisko un optisko iekārtu raţošanas jomā. 
Kopējais publiskais atbalsts visu sešu Kompetences centru darbībai līdz 2015. gadam ir Ls 37,4 milj., un 
plānots, ka tas piesaistīs papildus vēl Ls 22 milj. privātā sektora līdzfinansējuma. Visos sešos 
Kompetences centros kopumā iesaistīti 72 uzľēmumi un 11 zinātniskās institūcijas.
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 Ekonomikas ministrija, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību‖, 2011. gada decembris  
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6.4. Nozares SVID analīze 
EIKT nozares SVID analīze izstrādāta, pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju par 

nozares pašreizējo tirgus situāciju un tās attīstību, kā arī papildināta ar intervijās ar nozares uzľēmumu 
pārstāvjiem, uzľēmēju un izglītības iestāţu aptaujā iegūto informāciju (Tabula Nr. 56).  

Tabula Nr. 56 EIKT nozares SVID analīze 
Stiprās puses Vājās puses 

- Nozarē darbojas gan lielie uzľēmumi ar simtiem programmatūras 
izstrādātāju un citu IKT speciālistu, gan mazie uzľēmumi, kur 
nelielas speciālistu komandas piedāvā unikālus produktus, kas 
saistīti ar datu bāzu vadību, mobilajiem maksājumiem un 
dokumentu pārvaldību.

51
   

- EIKT nozarē vēsturiski ir izveidojušās spēcīgas zinātniskās 
tradīcijas un liels intelektuālais potenciāls. 

- Saskaľā ar nozares ekspertu viedokli 2012. gadā EIKT nozarē ir 
optimāla darbaspēka struktūra, kas ļauj maksimāli efektīvi izmantot 
pieejamos cilvēkresursus. Turklāt daļa nozarē strādājošo ir ieguvuši 
vairākas augstākās izglītības, piemēram, IKT un ekonomikas jomā, 
tādēļ spēj veikt darbus plašākā spektrā, tādējādi, var secināt, ka  
vairāku izglītību nepieciešamību iespējams ir noteikusi tirgus 
situācija, kurā darbiniekam ir jābūt spējīgam pielāgoties, ľemot vērā 
tirgus mainību. 

- EIKT nozare ir augstas pievienotās vērtības nozare, īpaši tādēļ, ka 
tā ietekmē arī citu nozaru efektivitāti un konkurētspēju. 2010. gada 
dati liecina, ka IKT sektora pievienotās vērtības īpatsvars iekšzemes 
kopproduktā veidoja 3,6%.

52
 

- IKT, elektronikas un ar tām saistītās starpnozaru jomas ir pietiekami 
populāras jauniešu vidū, piemēram, robotika kas kā starpdisciplināra 
nozare sevī ietver mehānikas, elektronikas un datorzinātnes 
elementus. 

- Latvija ir salīdzinoši maza kopiena, tādēļ ir salīdzinoši ērti EIKT jomā 
izstrādāt starpdisciplinārus produktus. Turklāt uzľēmumi ir gatavi 
investēt jaunu produktu  radīšanā, ko varētu piedāvāt eksporta tirgū, 
it īpaši veidojot pilnu produktu, ne tikai atsevišķas tā komponentes. 

- Saskaľā ar interneta pētījumu kompānijas Ookla Net Metrics 
interneta ātruma mērījumu vietnē speedtest.net publicētajiem 
datiem 2011. gada jūnija beigās Latvija ar lejupielādes ātrumu 23,5 
Mbit/s ierindojās 6. vietā un augšupielādes ātrumu 14,4 Mbit/s - 4. 
vietā starp 172 pasaules valstīm. Šādi rezultāti sasniegti, pateicoties 
lielāko Latvijas telekomunikāciju uzľēmumu investīcijām optiskā 
tīkla izveidē.
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- 2010. gadā publicētajā Eiropas Digitālās konkurētspējas ziľojumā 
atzīmēts, ka vairākās jomās Latvija ir uzlabojusi savus rādītājus un 
pietuvinājusies ES vidējam līmenim. Straujākais progress ir novērots 
platjoslas interneta izplatībā, izľemot lauku apvidus un uzľēmumus, 
kur 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, progresa nav bijis vispār. 
Interneta lietotāju skaits (61% no visiem iedzīvotājiem) pat mazliet 
pārsniedz ES vidējo līmeni (60%), taču ir ļoti atšķirīgas interneta 
izmantošanas jomas. Strauji ir pieaudzis tādu interneta lietotāju 
skaits, kas lasa ziľas internetā, izmanto internetbanku, izvieto 
informāciju internetā, izglītojas tiešsaistē, tajā pašā laikā e-
komercijas izmantošana ir ievērojami zem vidējā ES līmeľa. 
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- Atbilstoši Eurostat datiem, Latvija 2010. gadā bija ieviesusi 93% no 
20 elektroniskajiem pamatpakalpojumiem (vidēji ES – 84%). Latvijā 
kā vienots piekļuves punkts valsts un pašvaldību pakalpojumiem ir 
izveidots interneta portāls www.latvija.lv. Pavisam publisko 
pakalpojumu katalogā ir pieejama informācija par vairāk kā 1600 
pakalpojumiem. Kopš 2010. gada jūnija jauna uzľēmuma 

- Salīdzinoši mazs elektronisko sakaru tirgus. 
- Jauno telekomunikāciju tirgus dalībnieku darbības 

orientēšana galvenokārt pilsētās un rajonu 
centros. 

- Datorpirātisma līmenis, atbilstoši starptautiskās 
datorprogrammu autortiesību aizsardzības 
organizācijas Business Software Alliance datiem, 
Latvijā 2010. gadā bija saglabājies 56% līmenī 
(tas nav mainījies kopš 2006. gada), savukārt 
pirātisma nodarītie zaudējumi Latvijas ekonomikai 
sasniedza gandrīz 21 milj. eiro. 
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- Raţošanas izmaksas Latvijā ir augstākas nekā 
trešajās pasaules valstīs, tādēļ ir izdevīgāk 
pārvietot raţotnes uz citām valstīm. 

-  Vietējā izmaksu bāze IKT nozarē ir pārāk augsta 
lai konkurētu, piemēram, ar Indiju vai Ķīnu. 

- Jauniešu interese apgūt profesijas 
inţenierzinātnēs ir salīdzinoši vāja, neskatoties uz 
to, ka pēdējos gados tā ir augusi. 

- Augstākā izglītība tiek vairāk pozicionēta kā 
akadēmiskā izglītība, tādēļ izglītojamiem nepietiek 
profesionālo praktisko iemaľu, un jauniešu 
praktiskās iemaľas jāattīsta uzľēmumos, kas 
palielina uzľēmumu izmaksas. 
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 Baltic Export, „Ar globāliem risinājumiem, spītējot krīzei‖, 2012. gads, http://balticexport.com/?article=ar-globaliem-risinajumiem-spitejot-
krizei&lang=lv 
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 Puaro.lv, „Aicina atcelt izmaiľas noteikumos par informācijas sistēmām; vērsīsies ST‖, 2012. gada 1. februāris, http://puaro.lv/lv/puaro/aicina-atcelt-
izmainas-noteikumos-par-informacijas-sistemam-versisies-st.  
Taču jāľem vērā, ka IKT sektora klasifikācija ir saskaľā ar CSP un atšķiras no EIKT nozares klasifikācijas, pamatojoties uz aprakstā noteiktajām 
pētāmās nozares robeţām 
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 Baltic Export, „Ar globāliem risinājumiem, spītējot krīzei‖, 2012. gads, http://balticexport.com/?article=ar-globaliem-risinajumiem-spitejot-
krizei&lang=lv 
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reģistrāciju Uzľēmumu reģistrā ir iespējams veikt pilnībā 
elektroniski.

 55
   

- Elektrisko un optisko iekārtu raţošanai ir augsts izaugsmes un 
eksporta potenciāls.  

- Elektrisko un optisko iekārtu raţošana nodarbina augsti kvalificētu 
darbaspēku un saraţotajai produkcijai ir augsta pievienotā vērtība. 

- Elektrisko un optisko iekārtu raţošanai vidējā termiľā (no 2011. līdz 
2015. gadam) sagaidāms ceturtais lielākais ieguldījums apstrādes 
rūpniecības kopējās pievienotās vērtības pieaugumā (11%).
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- Augošs mobilo telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju skaits un 
interneta pieslēgumu skaits. 

- Moderni telekomunikāciju tīkli, attīstīta elektronisko sakaru 
infrastruktūra. 

- Augsta telekomunikāciju klientu apkalpošanas kvalitāte. 
- Augsti kvalificēti darbinieki telekomunikāciju sektorā. 

Iespējas Draudi 

- Lielā mērā Latvijas IKT nozares krīzes pārvarēšanu un izaugsmi 
veicina valsts un pašvaldību pasūtījumi, piemēram, šobrīd aktīvi 
attīstās e-pārvaldes risinājumi.
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- Latvijai ir iespēja konkurēt ārvalstu tirgū, veicināt nozares 
atpazīstamību kā iekšējā, tā ārējā tirgū, radot nišas produktus. 

- Arvien lielāku ieguldījumu nākotnē dos tādas uz zināšanām balstītu 
nozares produktu raţošana kā medicīniskie un precīzijas 
instrumenti, elektroniskās iekārtas.
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- IT kompetences centru darbības atjaunošana varētu radīt pamatbāzi 
jaunu IT produktu radīšanai. 

- Latvijas kā tranzītvalsts potenciāla izmantošana paver iespējas 
starpvalstu ekonomiskajai sadarbībai, proti, nozares uzľēmumi var 
sniegt pakalpojumus starp Austrumiem un Rietumiem.  

- Starptautiskajā tirgū Latvijai ir iespēja piedalīties kā kāda cita IKT 
projekta sadarbības partnerim, kas nodrošina atbilstošu risinājumu 
vai arī piedāvā savu kompetento speciālistu pakalpojumus. Turklāt 
inovatīva risinājuma rezultātā arī citu valstu interese par sadarbību 
ar Latviju varētu pieaugt.
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- 2011. gadā bija vērojams stabils mazumtirdzniecības apgrozījuma 
pieaugums, liecinot par iekšējā patēriľa pakāpenisku 
atjaunošanos.
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- Piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu klāsta palielināšana. 

- Citu nozaru speciālistu piesaiste zināšanu konverģencei. 
- Labvēlīgi apstākļi pasaules vadošo elektronisko sakaru uzľēmumu 

piesaistei raţotnes un apakšuzľēmumu izvietošanai Latvijā. 
- Piekļuves interneta un pārējiem elektronisko sakaru pakalpojumiem 

veicināšana. 
- Datorpirātisma līmeni varētu samazināt iespējas lietot bezmaksas 

un atvērtā koda programmatūru. 2010. gadā no visiem 
uzľēmumiem šādu programmatūru izmantoja jau 25,4 %.
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- Viens no veicamajiem pasākumiem, lai nākotnē varētu sagatavot 
nozares speciālistus pietiekamā skaitā un atbilstošā kvalifikācijā, 
varētu būt ciešākas sadarbības ar lielajām, starptautiskām lietojumu 
programmatūru un IT tehnoloģiju kompānijām, kas iezīmētu 
tehnoloģiju un to aplikāciju attīstības tendences, veicināšana.
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- Atjaunojot IKT interešu centrus jauniešiem varētu veicināt jauniešu 
interesi par nozari un ar to saistītajām profesijām. 

- Neziľa par galveno tirdzniecības partnervalstu 
attīstības perspektīvām. 

- Konkurence ar pārējām Baltijas valstīm. Saskaľā 
ar pasaules ekonomikas foruma (WEF) 
gadskārtējā pētījuma, kas aptver 142 pasaules 
valstis un teritorijas, rezultātiem
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 2012. gadā abas 

pārējās Baltijas valstis vēl arvien ir tālu priekšā 
Latvijai IKT attīstības ziľā, proti, Igaunija atzīta par 
pasaulē 24. attīstītāko valsti IKT jomā (par divām 
pozīcijām uz augšu salīdzinājumā ar 2011. gadu), 
Lietuva ierindojusies 31. vietā (par deviľām vietām 
uz augšu nekā pērn), savukārt Latvija ieľem 41. 
vietu pasaulē, kas ir par 11 pozīcijām labāks 
rādītājs nekā 2011. gadā.
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- IKT nodarbina augsti kvalificētu darbaspēku, tādēļ 
nozarē pastāv draudi nozares speciālistiem doties 
strādāt uz ārvalstīm. 

- Raţotāju cenu izmaiľas, kas ietekmē gan 
pieprasījumu, gan piedāvājumu kā vietējā, tā 
ārvalstu tirgū (kopumā sektors eksportē gandrīz 
85% no saraţotās produkcijas).
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- Pēdējos gados ir samazinājies izglītības un 
zinātnes finansējums no valsts budţeta, kas var 
negatīvi ietekmēt izglītības, pētījumu kvalitāti 
nozarē. 

- Izglītības sistēmas reorganizācija rada potenciālus 
draudus nozarei, jo gadījumā, ja nākotnē tiks 
īstenots maksas izglītības scenārijs, tas varētu 
samazināt studējošo jauniešu skaitu 
inţenierzinātnēs. 

- Konkurence ar lielajiem elektronikas raţotājiem, 
piemēram, Nokia, Siemens, Alcatel, jaunu nišas 
produktu radīšanā. 

- Demogrāfiskais stāvoklis valstī, proti, iedzīvotāju 
skaits visā Latvijā ar katru gadu turpina 
samazināties, rada draudus nozares speciālistu 
sagatavošanai tiem atbilstošā skaitā un kvalitātē. 
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6.1. Kopsavilkums 
Analizējot uzľēmumu un nodarbināto skaitu Eiropā un Latvijā, var secināt, ka sektoros, kas 

uzskatāmi par galvenajiem nākotnes attīstības virzieniem gan Eiropā, gan Latvijā, ľemot vērā to 
apgrozījuma un pievienotās vērtības pienesumu, kopumā darbojas salīdzinoši mazs skaits uzľēmumu, 
lai gan pēc nodarbināto skaita šie uzľēmumi kopumā pieder vidējo vai lielo uzľēmumu grupai. 
Piemēram, elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā, kurā vērojams augstas pievienotās 
vērtības produktu raţošanas un eksporta īpatsvara potenciāls, 2010. gadā darbojās tikai 192 uzľēmumi, 
kas nodarbina 4 158 strādājošos.  

Savukārt uzľēmumu skaita IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā analīze 
rāda, ka uzľēmumu skaita tendences apakšsektoros Eiropas valstīs atšķiras. Piemēram, Latvijā IKT 
vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā darbojošos uzľēmumu un nodarbināto skaiti ir līdzīgs, proti, 
2010. gadā attiecīgi 472 un 429 uzľēmumi, nodarbinot attiecīgi 2 470 un 2 472 strādājošos, lai gan 
Eiropā kopumā tendence ir pretēja, proti, vairums uzľēmumu darbojas IKT mazumtirdzniecībā un 
lielākais nodarbināto skaits arī ir vērojams IKT mazumtirdzniecībā. 

IKT pakalpojumu sektorā Latvijā vairums nodarbināto strādā datorprogrammēšanā, 
konsultēšanā un saistītajās darbībās (2010. gadā 6 384 nodarbinātie) un telekomunikācijā (5 554 
strādājošie), kas ir uzskatāmi par EIKT nozares attīstības veicinātājiem, ľemot vērā to, ka šo sektoru 
pievienotās vērtības pienesums Latvijas tautsaimniecībā ir salīdzinoši augsts. 

Savukārt drošības sistēmu pakalpojumu sektorā Latvijā darbojošos uzľēmumu skaits (2009. 
gadā 232 uzľēmumi) salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm ir salīdzinoši liels un pārsniedz uzľēmumu 
skaitu tādās valstīs kā Igaunija, Spānija, Itālija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Norvēģija, 
Portugāle u.c. Arī pēc nodarbināto skaita drošības sistēmu pakalpojumu sektorā Latvijā kopumā strādā 
vairāk nodarbināto nekā vairumā Eiropas valstu, kas liecina par to, ka šis sektors salīdzinājumā ar 
Eiropas valstīm ir attīstīts un visticamāk arī turpmāk būs viens no EIKT nozares būtiskiem spēlētājiem. 

Kopumā EIKT nozares attīstītākajos sektoros Latvijā ir vērojams arī salīdzinoši augstāks 
atalgojums, kas skaidrojams ar to, ka sektoros tiek raţoti augstas pievienotās vērtības produkti un 
nodarbināts augsti kvalificēts darbaspēks. Izvērtējot darba atalgojumu EIKT nozarē, var secināt, ka 
strādājošie elektronisko un optisko iekārtu raţošanas, IKT vairumtirdzniecības, telekomunikāciju, 
datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto darbību, informācijas pakalpojumu un zinātniskās 
pētniecības darba sektorā kopumā saľem augstāku atalgojumu nekā Latvijā vidēji, turklāt atalgojuma 
līmenis ir bijis salīdzinoši stabils arī lejupslīdes laikā.  

2010. gadā lielākie bruto kapitālieguldījumi uz 1 nodarbināto tika veikti tieši augstas pievienotās 
vērtības sektoros, t.sk. vadu un instalāciju ierīču raţošanas, telekomunikāciju, datoru, elektronisko un 
optisko iekārtu raţošanas, elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas būvniecības, kā arī IKT 
vairumtirdzniecības sektorā. Turklāt šie sektori arī pēc apgrozījuma uz 1 iedzīvotāju un 1 nodarbināto ir 
vieni no Latvijas konkurētspējas veicinātājiem Eiropas līmenī. Arī pēc pievienotās vērtības uz 1 
nodarbināto vairuma šo sektoru rādītāji ir vieni no augstākajiem EIKT nozarē Latvijā, proti, augstākie 
pievienotās vērtības rādītāji vērojami telekomunikāciju, datoru, elektronisko un optisko iekārtu 
raţošanas, vadu un instalāciju ierīču raţošanas, IKT vairumtirdzniecības sektorā. 

EIKT nozares attīstībā gan Latvijā, gan Eiropā kopumā, nozīmīga loma ir ES finanšu palīdzībai. 
ES fondu prioritāšu „Informācijas sabiedrība‖ un „Pētniecība un tehnoloģiju attīstība‖ investīciju ietekme 
uz reālo IKP 2007. – 2020. gadā kopumā ir vidēja, jo kopējais investīciju apjoms ir salīdzinoši neliels (2% 
katrā no prioritātēm), lai gan atdeve uz 1 latu ir salīdzinoši augsta, it īpaši prioritātē „Informācijas 
sabiedrība‖ (Ls 12,07). Prioritātē „Inovācijas un uzľēmējdarbība‖ investīciju atdeve ir vidēja, kas 
skaidrojams ar to, ka šī nozare ir cilvēkkapitāla, nevis kapitālieguldījumu ietilpīga, tādējādi arī atdeve ir 
mazāka, neskatoties uz to, ka 2007.-2013. gada plānošanas periodā prioritātei „Inovācijas un 
uzľēmējdarbība‖ kopumā piešķirta piektā daļa no kopējām fondu investīcijām. 

Līdz ar to, plānojot investīciju apjomu daţādos nozares sektoros nākotnē, ir nepieciešams ľemt 
vērā prioritāros EIKT nozares attīstības virzienus kā arī investīciju atdevi, sekmējot tos sektorus, kuros 
investīciju atdeve ir vislielākā. 
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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. Darbinieku raksturojums pa vecuma un dzimuma 
grupām 
Analizējot aptaujāto nozares uzľēmumu darbiniekus sadalījumā pa vecuma grupām,  redzams, ka 

visvairāk darbinieku ir vecumā no 25 līdz 40 gadiem, turklāt IKT pakalpojumu sektorā šajā vecumā ir 
47,9% strādājošo. Savukārt drošības sistēmu pakalpojumu sektorā vidējais darbinieku vecums ir 
nedaudz lielāks, proti, 25% strādājošo ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem. Pārējos sektoros darbinieki 
vecumā no 51 līdz 60 gadiem veido 6,6%–19,6% no sektorā nodarbināto skaita (Attēls Nr. 22).  

 
Attēls Nr. 22 

Uzņēmumu darbinieku skaita raksturojums pa vecuma grupām sadalījumā pa sektoriem (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Salīdzinoši neliels ir to darbinieku skaits, kuri ir vecāki par 60 gadiem, proti, 2,4%–5,7% no 
kopējā darbinieku skaita sektorā. Visvairāk darbinieku vecumā virs 60 gadiem strādā drošības sistēmu 
pakalpojumu sektorā (5,7%), savukārt, pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas datiem, IKT iekārtu, sadzīves 
iekārtu remonta sektorā darbinieki vecumā virs 60 gadiem nav sastopami. Visvairāk darbinieku vecumā 
līdz 40 gadiem strādā IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta (69,5%) un IKT pakalpojumu (66,3%) 
sektorā. Arī  IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā šīs vecuma grupas darbinieku 
īpatsvars ir salīdzinoši liels (62,8%). 
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Attēls Nr. 23 

Sieviešu un vīriešu īpatsvars EIKT nozarē sadalījumā pa sektoriem 
(%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Visos EIKT nozares sektoros, izľemot elektronisko un optisko iekārtu raţošanu, vairums 
strādājošo ir vīrieši, proti, 92% drošības sistēmu pakalpojumu, 73,9% IKT iekārtu, sadzīves iekārtu 
remonta, 73,4% IKT pakalpojumu un 73,7% IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā.  
Savukārt elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā lielākā daļa strādājošo (53,5%) ir sievietes, 
lai gan pārsniegums nav liels.  Vislielākais vīriešu īpatsvars ir drošības sistēmu pakalpojumu sektorā, 
proti, 92% no visiem darbiniekiem ir vīrieši (Attēls Nr. 23). 

 
Attēls Nr. 24 

Sieviešu un vīriešu īpatsvars EIKT nozarē sadalījumā pa vecuma kategorijām (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot strādājošo dzimuma īpatsvaru sadalījumā pa vecuma kategorijām, redzams, ka visās 
vecuma kategorijās lielākā daļa strādājošo ir vīrieši, turklāt vērojamas atšķirības sieviešu un vīriešu 
īpatsvarā daţādās vecuma kategorijās. Vislielākā starpība sieviešu un vīriešu īpatsvarā vērojama 
vecumā līdz 25 gadiem, proti, sievietes un vīrieši veido attiecīgi 25,8% un 74,2% strādājošo skaita.  

Arī vecumā no 41 līdz 50 gadiem vērojams sieviešu un vīriešu īpatsvars ir līdzīgs (sievietes un 
vīrieši veido attiecīgi 31,7% un 68,3% strādājošo skaita). Savukārt vecumā no 25 līdz 40 gadiem vīrieši 
veido 65,1% no strādājošo kopskaita, bet vecumā no 51 līdz 60 gadiem un virs 60 gadiem  vīriešu 
īpatsvars ir attiecīgi 55,6% un 58,1% no strādājošo kopskaita atbilstošajā vecuma kategorijā. Uzľēmēju 
aptaujas dati liecina, ka visās vecuma grupās vīriešu skaits pārsniedz sieviešu skaitu uzľēmumos 
(Attēls Nr. 24). 
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7.2. Darbinieku mainības raksturojums 
Analizējot EIKT nozares darbinieku mainības tendences sadalījumā pa sektoriem, redzams, ka 

85,7% nozares uzľēmumu darbinieku mainība ir robeţās no 0% līdz 10%. Tikai IKT pakalpojumu (6%) 
un elektronisko un optisko iekārtu raţošanas (6,3%) sektorā uzľēmumu pārstāvji ir norādījuši darbinieku 
mainību virs 20% gadā (Attēls Nr. 25). 

 
Attēls Nr. 25 

Uzņēmuma darbinieku mainība gadā EIKT nozarē sadalījumā pa nozares sektoriem (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Viszemākā darbinieku mainība vērojama IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības  
sektorā,  jo 94,4% aptaujāto uzľēmumu pārstāvju darbinieku mainību gadā ir norādījuši robeţās 0% līdz 
10% gadā. Drošības sistēmu pakalpojumu  un IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektorā attiecīgi 
90% un 87,5% uzľēmēju norādīja, ka uzľēmumu darbinieku mainība gadā ir robeţās no 0% līdz 10% 
gadā. 

 

 
Attēls Nr. 26 

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

 

Analizējot uzľēmumu darbinieku mainību sadalījumā pa reģioniem, var secināt, ka tikai 4% EIKT 
nozares uzľēmumu darbinieku mainība ir virs 21% gadā, no kuriem 1,6% uzľēmumu tā ir virs 30% 
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gadā. Turklāt visi Zemgales reģiona uzľēmēji norādīja, ka to darbinieku mainība ir 0%–10% gadā. Arī 
pārējos reģionos ir liels to uzľēmumu skaits, kuru darbinieku mainība ir  robeţās 0%–10% gadā, proti, 
92,9% uzľēmumu Latgales reģionā, 84,1% uzľēmumu Rīgas reģionā, 83,3% uzľēmumu Pierīgas 
reģionā, 78,6% uzľēmumu Vidzemes reģionā un 84,6% uzľēmumu Kurzemes reģionā (Attēls Nr. 26). 

 
Attēls Nr. 27 

Uzņēmumu prognozes par darbinieku skaita izmaiņām turpmākajos trīs gados sadalījumā pa 
sektoriem (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmumu darbinieku mainību sadalījumā pa sektoriem, var secināt, ka 
61,1% uzľēmēju tuvākajos trīs gados darbinieku skaitu plāno palielināt. 36,5% respondentu norādīja, ka 
darbinieku skaits turpmākajos trīs gados visticamāk paliks nemainīgs. Nozarē kopumā neliela daļa 
uzľēmēju (2,4%) norādīja, ka turpmākajos trīs gados darbinieku skaitu uzľēmumā plānots samazināt 
(Attēls Nr. 27).  

Sadalījumā pa sektoriem visvairāk uzľēmumu pārstāvju, kuri darbinieku skaitu plāno palielināt, ir 
elektronisko un optisko iekārtu raţošanas (75%) un IKT pakalpojumu (69,7%) sektorā. Arī lielākā daļa 
(60%) drošības sistēmu pakalpojumu sektora uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka turpmākajos trīs gados 
darbinieku skaitu plānots palielināt, bet pārējā respondentu daļa (40%) paredz, ka darbinieku skaits 
visticamāk paliks nemainīgs. IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta (62,5%) un IKT vairumtirdzniecības 
un mazumtirdzniecības (55,6%) uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka turpmākajos trīs gados darbinieku 
skaits visticamāk nemainīsies. 
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Attēls Nr. 28 

Uzņēmumu prognozes par darbinieku skaita  izmaiņām turpmākajos trīs gados sadalījumā pēc 
uzņēmumu lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Uzľēmumu prognozes par darbinieku skaita izmaiľām turpmākajos trīs gados nozarē kopumā ir 
optimistiskas, jo tikai 2,4% uzľēmumu prognozē darbinieku skaita samazināšanos. Sadalījumā pēc 
uzľēmumu lieluma visvairāk uzľēmumu, kas plāno palielināt darbinieku skaitu, ir vidējo uzľēmumu 
kategorijā (87,5%). Arī 66,6% lielo uzľēmumu, 61,7% mazo uzľēmumu un 57,4% mikrouzľēmumu 
pārstāvju norādīja šādas prognozes. Kopumā uzľēmumu prognozes par darbinieku skaita  izmaiľām 
turpmākajos trīs gados sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma ir optimistiskas, jo visās uzľēmumu lieluma 
kategorijās lielākā daļa respondentu norādīja, ka darbinieku skaitu plānots palielināt (Attēls Nr. 28). 

7.3. Nozarē strādājošo kompetences un prasmes 
Analīze par EIKT nozares jauno un pieredzējušo darbinieku zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm, pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas rezultātiem, tiks veikta sadalījumā pa diviem sektoriem. 

1. Elektronikas sektoru, kas ietver NACE 26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanu, 
27.12 Elektrosadales un kontroles iekārtu raţošanu, 27.3  Vadu un instalāciju ierīču raţošanu, 
27.51 Elektriskās sadzīves aparatūras raţošanu, 27.9 Citu elektroiekārtu raţošanu,  
42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecību, 80.2 Drošības sistēmu 
pakalpojumus, 95.) Datoru un sakaru iekārtu remontu, 95.21 Sadzīves elektronisko iekārtu 
remontu un 95.22Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remontu; 

2. IKT sektoru, kas ietver NACE 46.5 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecību, 47.4 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecību 
specializētajos veikalos, 61 Telekomunikāciju, 62 Datorprogrammēšanu, konsultēšanu un 
saistītās darbības, 63.1 Datu apstrādi, uzturēšanu un ar to saistītās darbības, interneta portālu 
darbību, 63.9 Citus informācijas pakalpojumus, 63.11 Datu apstrādi, uzturēšanu un ar to 
saistītās darbības, 63.12 Interneta portālu darbību, 72.1 Pētījumu un eksperimentālo izstrāţu 
veikšanu dabaszinātnēs un inţenierzinātnē. 
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Attēls Nr. 29 

Zināšanas, prasmes un attieksmes jaunajiem darbiniekiem un darbiniekiem ar stāžu elektronikas 
sektorā (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot EIKT nozares elektronikas sektora jauno darbinieku, proti, pēdējos trīs gados 
izglītības iestādi beigušo darbinieku, profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmes, kopumā tās tiek 
vērtētas augstu vai ļoti augstu, proti, lielākā daļa respondentu gandrīz visiem izvērtējamiem kritērijiem 
piešķīruši vērtējumu „4‖ un „5‖. Visaugstāk uzľēmēji vērtē jauno darbinieku vēlmi pilnveidot savu 
kvalifikāciju un spēju iekļauties kolektīvā (57,2% respondentu tās novērtēja augstu vai ļoti augstu), 
attieksmi pret darba pienākumiem un mērķtiecību (54,8%) (Attēls Nr. 29). 

Viszemāk tiek vērtētas jauniešu profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde, proti, 
66,7% respondentu tās novērtēja kā zemas vai vidējas. Respondentu domas dalās, izvērtējot jauniešu 
darba prasmes, proti, 47,8% respondentu uzskata, ka tās ir augstas vai ļoti augstas, bet pārējā daļa 
(53,2%) respondentu tās vērtē kā zemas vai vidējas. 

Vērtējot nozares pieredzējušo darbinieku, proti, vairāk nekā pirms trīs gadiem izglītības iestādi 
beigušo darbinieku, zināšanas, prasmes un attieksmes, tās visas, izľemot profesionālās zināšanas, ko 
devusi izglītības iestāde, tiek vērtētas kā augstas vai ļoti augstas, proti, profesionālās kompetences un 
mērķtiecību šādi novērtēja 57,1% respondentu, vēlmi pilnveidot savu kvalifikāciju - 61,9% respondentu, 
spēju iekļauties kolektīvā - 59,5% respondentu un attieksmi pret darba pienākumiem - 64,2% 
respondentu. Salīdzinoši zemāk, līdzīgi kā jaunajiem darbiniekiem, tiek vērtētas profesionālās 
zināšanas, ko devusi izglītības iestāde, proti, 52,4% respondentu tās novērtēja kā augstas vai ļoti 
augstas, bet pārējā aptaujāto daļa (47,6%) norādīja, ka tās ir zemas vai vidējas. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka pieredzējušo un jauno darbinieku spēja iekļauties kolektīvā, 
mērķtiecība, vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju un attieksme pret darba pienākumiem ir augsta, bet 
salīdzinoši zemāk tiek vērtētas profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde. Kopumā 
respondentu vērtējums par jauno un pieredzējušo darbinieku zināšanām, prasmēm un attieksmēm ir ļoti 
optimistisks, jo gandrīz visus izvērtējamos kritērijus vairāk nekā puse respondentu ir novērtējuši ar „4‖ un 
„5‖. Tas liecina, ka uzľēmumu pārstāvji darbinieku zināšanas, prasmes un attieksmes kopumā vērtē kā 
augstas vai ļoti augstas. 
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Attēls Nr. 30 
Zināšanas, prasmes un attieksmes jaunajiem darbiniekiem un darbiniekiem ar stāžu IKT sektorā 

(%) 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot IKT sektora jauno darbinieku profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmes, 
redzams, ka, līdzīgi kā elektronikas sektorā, kopumā tās tiek vērtētas augstu vai ļoti augstu, proti, lielākā 
daļa respondentu piešķīruši vērtējumu „4‖ un „5‖. Visaugstāk uzľēmēji vērtē jauno darbinieku vēlmi 
pilnveidot savu kvalifikāciju (69,5% respondentu tās novērtēja augstu vai ļoti augstu), spēju iekļauties 
kolektīvā (64,6%), attieksmi pret darba pienākumiem (62,2%) un mērķtiecību (63,5%). Viszemāk tiek 
vērtētas jauniešu profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde, proti, 54,9% respondentu tās 
novērtēja kā zemas vai vidējas. Respondentu domas dalās, izvērtējot jauniešu darba prasmes, proti, 
47,6% respondentu uzskata, ka tās ir augstas vai ļoti augstas, bet pārējā daļa (53,4%) respondentu tās 
vērtē kā zemas vai vidējas. Tas atbilst uzľēmēju vērtējumam elektronikas sektorā (Attēls Nr. 30). 

Vērtējot nozares pieredzējušo darbinieku zināšanas, prasmes un attieksmes, tās visas, izľemot 
profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde, tiek vērtētas kā augstas vai ļoti augstas, proti, 
profesionālās kompetences šādi novērtēja 76,8% respondentu, mērķtiecību, spēju iekļauties kolektīvā 
un vēlmi pilnveidot savu kvalifikāciju - 73,2% respondentu, attieksmi pret darba pienākumiem – 71,9% 
respondentu. Salīdzinoši zemāk, līdzīgi kā jaunajiem darbiniekiem, tiek vērtētas profesionālās 
zināšanas, ko devusi izglītības iestāde, proti, 51,2% respondentu tās novērtēja kā augstas vai ļoti 
augstas, bet pārējā aptaujāto daļa (48,8%) norādīja, ka tās zemas vai vidējas. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka pieredzējušo un jauno darbinieku spēja iekļauties kolektīvā, 
mērķtiecība, vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju un attieksme pret darba pienākumiem ir augsta, bet 
salīdzinoši zemāk tiek vērtētas profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde. Kopumā 
respondentu vērtējums par jauno un pieredzējušo darbinieku zināšanām, prasmēm un attieksmēm ir ļoti 
optimistisks. Turklāt respondentu vērtējums ir līdzīgs gan elektronikas, gan IKT sektorā. 

7.4. Nozares darbinieku atlases kritēriji 
Izvērtējot atlases kritērijus, kurus izmanto darba devēji, pieľemot darbā darbiniekus vadības 

līmenī EIKT nozarē, secinām, ka vissvarīgākais darbinieku atlases kritērijs ir darba prasmju 
demonstrējums (86,5% respondentu to novērtēja kā svarīgu vai ļoti svarīgu), personiskais iespaids 

9.8% 

9.8% 

8.5% 

8.5% 

8.5% 

13.4% 

13.4% 

11.0% 

8.5% 

9.8% 

8.5% 

15.9% 

17.1% 

14.6% 

15.9% 

14.6% 

15.9% 

28.0% 

36.6% 

22.0% 

24.4% 

18.3% 

23.2% 

32.9% 

39.0% 

41.5% 

41.5% 

48.8% 

48.8% 

32.9% 

25.6% 

36.6% 

46.3% 

51.2% 

41.5% 

32.9% 

32.9% 

31.7% 

31.7% 

28.0% 

24.4% 

18.3% 

22.0% 

25.6% 

18.3% 

18.3% 

22.0% 

12.2% 

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

Attieksme pret darba pienākumiem 

Spēja iekļauties kolektīvā 

Vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju 

Profesionālās kompetences 

Mērķtiecība 

Profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde 

Zināšanas, prasmes  un attieksme darbiniekiem ar stāţu  

Darba prasmes 

Attieksme pret darba pienākumiem 

Spēja iekļauties kolektīvā 

Vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju 

Mērķtiecība 

Profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde 

Zināšanas, prasmes  un attieksme jaunajiem darbiniekiem 

1- Zems līmenis 2 3 4 5- Augsts līmenis 



 

  79 
 

(81,8%), svešvalodas zināšanas (78,5%) un labas rekomendācijas (77,8%). Salīdzinoši augstu tiek 
vērtēti arī tādi atlases kritēriji kā profesionālās izglītības dokuments (sertifikāts) (68,3%), samērīgas 
prasības pret darba algu (68,3%), darba pieredze (vismaz viens gads) (64,3%) un rakstura īpašības 
(65,1%) (Attēls Nr. 31). 

 
Attēls Nr. 31 

EIKT  nozares uzņēmumos izmantotie atlases kritēriji, pieņemot darbā darbiniekus vadības  
līmenī  

Avots: Aptaujas dati 
 

Kā mazāk svarīgus kritērijus uzľēmēji norādīja profesionālās atlases kompānijas viedokli, kā arī 
motivācijas vēstuli un interviju. Tomēr kopumā lielākā daļa kritēriju pēc respondentu domām ir svarīgi, 
pieľemot darbā augsti kvalificētus vadības līmeľa darbiniekus. 

 
Attēls Nr. 32 

EIKT nozares uzņēmumos izmantotie atlases kritēriji, pieņemot darbā darbiniekus speciālistu 
līmenī  

Avots: Aptaujas dati 

Izvērtējot atlases kritērijus, kurus izmanto darba devēji, pieľemot darbā darbiniekus speciālistu  
līmenī EIKT nozarē, secinām, ka vissvarīgākie darbinieku atlases kritēriji ir darba prasmju 
demonstrējums (92% respondentu to novērtēja kā svarīgu vai ļoti svarīgu), profesionālās izglītības 
līmenis (73,1%), personiskais iespaids (71,5%), samērīgas prasības pret darba algu (67,4%) un rakstura 
īpašības (63,5%). Visnenozīmīgākie kritēriji, pieľemot darbā darbiniekus speciālistu līmenī, līdzīgi kā 
vadības līmenī, ir profesionālās atlases kompānijas viedoklis, kā arī motivācijas vēstule un intervija. Arī 
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profesionālās izglītības dokuments (sertifikāts)  atšķirībā no vadības līmeľa, kur šim kritērijam bija liela 
nozīme, pēc respondentu domām ir nesvarīgi vai vidēji svarīgi kritēriji (Attēls Nr. 32). 

Salīdzinot atlases kritērijus speciālistu un vadības līmeľa darbiniekiem, secinām, ka kopīgi 
atlases kritēriji, kas abos amatu līmeľos tiek uzskatīti par svarīgiem, ir darba prasmju demonstrējums, 
profesionālās izglītības līmenis, samērīgas prasības pret darba algu, rakstura īpašības un personiskais 
iespaids. Arī izvērtējot tādus kritērijus kā profesionālās atlases kompānijas viedoklis, kā arī motivācijas 
vēstule un intervija uzľēmēju viedoklis par speciālistu un vadības līmeľa darbiniekiem ir līdzīgs, jo 
respondenti šos kritērijus vērtē kā nenozīmīgus vai vidēji nozīmīgus, pieľemot darbā strādājošos. 

7.5. 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)

 67
 sniegtajiem un CSP

68
 publiski pieejamiem datiem un interneta vietnē www.LikeIT.lv publiski 

pieejamo informāciju. 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 uz vienu konkrētu datumu, tādēļ šāda informācija nesniedz pilnīgu situācijas 
raksturojumu par brīvo darbavietu skaitu nozarē. 

Saskaľā ar CSP datiem 2011. gadā lielākais brīvo darbavietu skaits vērojams  
mazumtirdzniecības sektorā, kura daļa ir arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, (467 darbavietas). Turklāt 2011. gadā salīdzinājumā ar 
2010. gadu brīvo darbavietu skaits šajā sektorā pieauga par 353 darbavietām. Nākamais pēc brīvo 
darbavietu skaita lielākais 2011. gadā bija apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas sektors, kura daļa ir 
drošības sistēmu pakalpojumi (74 darbavietas). Gada laikā brīvo darbavietu skaits šajā sektorā 
samazinājās par trīs darbavietām.  

Nedaudz mazāks brīvo darbavietu skaits 2011. gadā bija inţenierbūvniecības, t.sk. 
elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas būvniecības, un vairumtirdzniecības, t.sk. informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecības, sektorā, proti, 2011. gadā brīvo darbavietu skaits 
šajos sektoros sasniedza attiecīgi 51 un 40 darbavietas. 2011. gadā pārējos sektoros bija salīdzinoši 
mazāk brīvo darbavietu, proti, elektrisko iekārtu raţošanā - 27 darbavietas (par 20 darbavietām vairāk 
nekā 2010. gadā), telekomunikācijā - 11 darbavietas (par divām darbavietām vairāk nekā 2010. gadā), 
datorprogrammēšanā, konsultēšanā un saistītajās darbībās - sešas darbavietas (tikpat, cik 2010. gadā) 
un informācijas pakalpojumos - deviľas darbavietas (par astoľām darbavietām mazāk nekā 2010. gadā) 
(Tabula Nr. 57). 

Analizējot brīvo darbvietu īpatsvaru nozares sektoros, redzams, ka lielākais īpatsvars 
2011. gadā vērojams elektrisko iekārtu raţošanas un apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas sektorā - 
attiecīgi 1% un 0,7% no kopējā darbavietu skaita. Turklāt 2009. un 2010. gadā brīvo darbavietu skaits 
apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas sektorā bija pat lielāks nekā elektrisko iekārtu raţošanā 
atbilstošajā laika periodā – attiecīgi 1,6% un 0,8% no kopējā darbavietu skaita. Mazumtirdzniecības, 
izľemot automobiļus un motociklus, sektorā 2011. gadā brīvo darbvietu īpatsvars bija  0,6% no kopējā 
darbavietu skaita. Turklāt 2011. gadā šajā sektorā brīvo darbavietu īpatsvars pieauga par 0,5%, 
salīdzinot ar 2010. gadu. Savukārt inţenierbūvniecības un informācijas pakalpojumu sektorā brīvo 
darbavietu skaits 2011. gadā bija 0,4% no kopējā darbinieku skaita, bet telekomunikāciju, 
vairumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, kā arī datorprogrammēšanas, konsultēšanas 
un saistīto darbību sektorā brīvo darbavietu skaits no 2009. līdz 2011. gadam ir stabils, proti, attiecīgi 
0,2%, 0,1% un 0,1% no kopējā darbavietu skaita katrā sektorā. 
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 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 
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 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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Statistikas dati rāda, ka lielākais brīvo darbavietu skaits nozarē vērojams  elektrisko iekārtu 
raţošanas sektorā. Kopumā visos sektoros brīvo darbavietu īpatsvars no kopējā darbavietu skaita ir 
neliels (robeţās no 0,1% līdz 1%). 

Tabula Nr. 57 Brīvas darbavietas 2009. - 2011. gadā
69

 
Rādītājs Skaits Brīvo darbvietu īpatsvars (%) 

Sektors/Gads 2009 
Izmaiņ

as 
2010 

Izmaiņ
as 

2011 2009 
Izmaiņ

as 
2010 

Izmaiņ
as 

2011 

(26) Datoru, elektronisko 
un optisko iekārtu 
ražošana 

1 0 1 - 
nav 

datu 
0,1 0,0 0,1 - 

nav 
datu 

(27) Elektrisko iekārtu 
ražošana 

12 -5 7 20 27 0,5 -0,2 0,3 0,7 1 

(42) Inženierbūvniecība 24 19 43 8 51 0,2 0,2 0,4 0,0 0,4 

(46) Vairumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 
motociklus 

23 - 25 15 40 0,1 - 0,1 - 0,1 

(47) Mazumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 
motociklus 

95 19 114 353 467 0,1 0,0 0,1 0,5 0,6 

(61) Telekomunikācija 8 1 9 2 11 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 

(62) Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītas 
darbības 

5 1 6 0 6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

(63) Informācijas 
pakalpojumi 

6 11 17 -8 9 0,3 0,6 0,9 -0,5 0,4 

(72) Zinātniskās 
pētniecības darbs 

2 - 
nav 

datu 
- 

nav 
datu 

nav 
datu 

- 
nav 

datu 
- 

nav 
datu 

(80) Apsardzes 
pakalpojumi un 
izmeklēšana 

166 -89 77 -3 74 1,6 -0,8 0,8 -0,1 0,7 

(95) Datoru, individuālās 
lietošanas priekšmetu un 
mājsaimniecības 
piederumu remonts 

nav 
datu 

- 1 - 
nav 

datu 
nav 

datu 
- 

nav 
datu 

- 
nav 

datu 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Saskaľā ar datiem un interneta vietnē www.LikeIT.lv, kas paredzēta personāla atlasei IT jomā, 
2012. gada 21. jūnijā pārstāvētākās IT profesijas ir programmētājs (86 brīvas darbavietas jeb 38% no 
kopējā brīvo darbavietu skaita) un menedţeris (projektu vadītājs) (52 brīvas darbavietas jeb 23% no 
kopējā brīvo darbavietu skaita). Salīdzinoši mazāk brīvo darbavietu ir IT inţeniera (23 brīvas 
darbavietas), sistēmanalītiķa (14 brīvas darbavietas), IT analītiķa un lietotāju atbalsta speciālista (13 
brīvas darbavietas katrā) profesijā. Savukārt Web dizainera profesijā brīvo darbavietu skaits ir 
salīdzinoši neliels (8 darbavietas). Interneta datorspēļu programmētāja, IT drošības sistēmu speciālista 
un docenta IT katedrā brīvo darbavietu skaits ir vismazākais, proti, 1-3 darbavietas katrā profesijā. 

 Statistikas dati kopumā rāda, ka ar ievērojamu pārsvaru pieprasītākās IT profesijas ir 
programmētājs un menedţeris (projektu vadītājs), bet pārējo profesiju īpatsvars no kopējā brīvo 
darbavietu skaita ir salīdzinoši mazāks. 

 
Tabula Nr. 58 Brīvas darbavietas IT jomā saskaņā ar www.LikeIT.lv interneta vietnes datiem (uz 

21.06.2012.) 

Vakance Skaits 

Programmētājs 86 

Analītiķis 13 

Sistēmanalītiķis 14 

Web dizainers 8 

Programmatūru testētājs 11 

Lietotāju atbalsta speciālists 13 

Menedţeris(projektu vadītājs) 52 

IT inţenieris 23 
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CSP datu bāzēs nav pieejama informācija par brīvajām darbavietām četru zīmju līmenī, tādēļ šajā sadaļā iekļauti dati divu zīmju 
līmenī pēc NACE 2.red klasifikatora 
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Vakance Skaits 

Interneta datorspēļu programmētājs 3 

Docents IT katedrā 1 

IT drošības sistēmu speciālists 1 

Vakances kopā  225 

Avots: www.LikeIT.lv 

Analīzes turpinājumā attēlots brīvo darbavietu skaits EIKT nozarē 2010. gada 31. decembrī un 
2011. gada 30. novembrī (Tabula Nr. 59). Pēc NVA datiem vispieprasītākās profesijas EIKT nozarē ir 
programmētājs, datorsistēmu tehniķis un atslēdznieks. Latvijā 2010. gada 31. decembrī šajās nozares 
profesijās kopumā bija attiecīgi 162, 2 un 0 brīvu darbavietu, bet 2011. gada 30. novembrī attiecīgi 69, 
20 un 19 brīvu darbavietu, turklāt gada laikā brīvo darbavietu skaits programmētāja profesijā 
samazinājās par 93, bet atslēdznieka profesijā brīvo darbavietu skaits pieauga par 19.  

Savukārt vakanču portālā visidarbi.lv, kas apkopo informāciju no vairākiem galvenajiem  
avotiem, kuros tiek ievietoti sludinājumi par brīvajām darbavietām, proti, ss.lv, reklama.lv, zip.lv, 
labsdarbs.eu un cvmarket.lv, 2012. gada 24. aprīlī programmētāja profesijā bija reģistrētas 82 vakances, 
no kurām 74 vakances tika piedāvātas Rīgā. 
 

Tabula Nr. 59 Brīvas darbavietas 2010. gada 31. decembrī un 2011. gada 30. novembrī
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Profesija 
Vietu skaits  
30.11.2011 

Vietu skaits  
31.12.2010 

Brīvo 
vakanču 

skaita 
izmaiņas 

Atslēdznieks 19 0 19 

Aukstuma iekārtu mehāniķis 1 0 1 

Datordizainers 2 2 0 

Datorsistēmu tehniķis 20 2 18 

Datorsistēmu testētājs 1 1 0 

Datorsistēmu un datortīklu administrators 1 0 1 

Datortehniķis 3 0 3 

Datorvadības tehnoloģiju inţenieris 1 0 1 

Datu bāzes programmētājs 1 2 -1 

Elektriķis 7 4 3 

Elektrisko iekārtu speciālists 1 0 1 

Elektroiekārtu montieris 1 1 0 

Elektroietaišu ekspluatācijas inţenieris 1 0 1 

Elektroinţenieris 1 1 0 

Elektromehānisko iekārtu mehāniķis 1 1 0 

Elektromontieris 10 1 9 

Elektronikas inţenieris 1 0 1 

Elektronikas speciālists 2 0 2 

Elektronikas tehniķis 1 0 1 

Elektronisko iekārtu montieris 2 0 2 

Elektrotehniķis 1 0 1 

Elektrotehniķis (elektrisko iekārtu speciālists) 1 0 1 

Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks /vadītājs 1 0 1 

Informācijas sistēmu drošības administrators 1 0 1 

Informācijas sistēmu testētājs 3 0 3 

Informācijas sistēmu uzturētājs 2 0 2 

Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu vadītājs 1 0 1 

Informācijas tehnoloģiju administrators 3 0 3 

Informācijas vadības speciālists 2 1 1 

Kvalitātes vadības sistēmu speciālists 1 0 1 

Montāţas darbu atslēdznieks 4 1 3 

Montētājs 12 5 7 

Optikas ierīču meistars 5 0 5 
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NVA 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 
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Profesija 
Vietu skaits  
30.11.2011 

Vietu skaits  
31.12.2010 

Brīvo 
vakanču 

skaita 
izmaiņas 

Programmēšanas inţenieris 2 0 2 

Programmētājs 69 162 -93 

Skaitļotāju /datu bāzes analītiķis 1 0 1 

Skaitļotāju /sistēmu analītiķis 4 0 4 

Tehniskais direktors 1 2 -1 

Telekomunikāciju inţenieris 1 4 -3 

Datu ievades operators 2 0 2 

Informācijas ievadīšanas operators 2 0 2 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Pamatojoties uz NVA datiem, ievērojams brīvo darbavietu skaits 2011. gada 30. novembrī bija 
arī tādās profesijās kā montētājs un elektromontieris (attiecīgi 12 un 10 brīvās darbavietas). NVA dati 
liecina, ka lielākais brīvo darbavietu skaits ir profesijās, kas saistītas ar informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijām (programmētājs un datorsistēmu tehniķis).  

Lielākais brīvo darbavietu pieaugums no 2010. gada 31. decembra līdz 2011. gada 
30. novembrim vērojams atslēdznieka un datorsistēmu tehniķa profesijā (palielinājums par attiecīgi 
19 un 18 darbavietām). Savukārt lielākais brīvo darbavietu samazinājums attiecīgajā laika periodā 
vērojams programmētāja profesijā (samazinājums par 93 darbavietām). Turklāt analizētajā laika periodā 
brīvo darbavietu samazinājums bija vērojams vienīgi  datu bāzes programmētāja (samazinājums par 
1 darbavietu), programmētāja ( par 93), tehniskā direktora (par 1) un telekomunikāciju inţeniera (par 3) 
profesijā. Pārējās EIKT nozares profesijās no 2010. gada 31. decembra līdz 2011. gada 30. novembrim 
darbavietu skaits palielinājās.  

Zīmīgi, ka lielākajā daļā profesiju reģistrēto brīvo darbavietu skaits 2011. gada 30. novembrī 
nepārsniedza vienu, turklāt gandrīz visās šajās profesijās brīvo darbavietu skaits 2010. gada 
31. decembrī bija nulle. 

Nākamajā tabulā sniegts apkopojums par bezdarbnieku skaitu 2011. gada 30. septembrī tajās 
EIKT nozares profesijās, kurās ir vairāk par 50 bezdarbniekiem (Tabula Nr. 60). Pēc NVA datiem 
vislielākais bezdarbnieku skaits nozarē vērojams atslēdznieka profesijā (1 159 reģistrētie bezdarbnieki 
2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 857 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī). Raksturīgi, ka 
tieši atslēdznieka profesijā, kā norādīts iepriekš, 2011. gada 11 mēnešos ir vislielākais brīvo darbavietu 
skaits EIKT nozarē (19). Arī programmētāja profesijā, kurā 2011. gada novembrī bija lielākais brīvo 
darbavietu skaits nozarē (69), 2011. gada 30. septembrī bija vērojams salīdzinoši liels bezdarbnieku 
skaits (79). 

Turklāt NVA dati parāda, ka vērojama būtiska atšķirība starp brīvo darbavietu un bezdarbnieku 
skaitu ar tendenci bezdarbnieku skaitam būt krietni lielākam nekā brīvo darbavietu skaits. Piemēram, 
vienā no nozarē pieprasītākajām profesijām, proti, atslēdznieka profesijā, bezdarbnieku skaits 
2011. gadā  bija 45 reizes lielāks nekā brīvo darbavietu skaits šajā profesijā. 

Tabula Nr. 60 Bezdarbnieku skaits 2011. gada 30. septembrī profesijās, kurās ir vairāk par 50 
bezdarbniekiem 

Profesija 
Bezdarbnieku 

skaits 2011.gada 
30.septembrī  

Bezdarbnieku 
skaits 2010.gada 

31.decembrī 

Bezdarbnieku 
skaita izmaiņas 

Atslēdznieks 857 1 159 -302 

Elektriķis 567 782 -215 

Elektromontieris 405 599 -194 

Datora operators 233 333 -100 

Montētājs 164 236 -72 

Montāţas darbu atslēdznieks 138 171 -33 

Datorsistēmu tehniķis 118 125 -7 

Montētājs (roku darba) 103 140 -37 

Programmētājs 79 123 -44 

Datortehniķis 64 85 -21 

Elektroatslēdznieks 57 80 -23 

Datordizainers 54 75 -21 

Datu ievades operators 205 243 -38 

Informācijas ievadīšanas operators 126 144 -18 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 
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Citas profesijas, kurās vērojams salīdzinoši augsts bezdarbnieku skaits, ir elektriķis 
(782 reģistrētie bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 567 bezdarbniekiem 2011. gada 
30. septembrī), elektromontieris (599 reģistrēto bezdarbnieku 2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 
405 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī) un datora operators (333 reģistrēto bezdarbnieku 
2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 233 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī). Pēc NVA 
datiem kopējam bezdarbnieku skaitam nozarē ir tendence samazināties, jo visās analizētajās profesijās 
attiecīgajā laika periodā bija vērojams bezdarbnieku skaita samazinājums. Turklāt atslēdznieka profesijā 
šajā laika periodā bezdarbnieku skaits samazinājās par 302 vietām. 

 NVA rīko arī profesionālās apmācības kursus, lai bezdarbniekiem palīdzētu veiksmīgāk 
integrēties darba tirgū. Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 
10 mēnešiem sniegta nākamajā tabulā (Tabula Nr. 61). 

Tabula Nr. 61 Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 10 
mēnešiem 
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Atslēdznieks 0 0 0 8 0 0 3 0 0 

Atslēdznieks (BD kuponi) 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Datormācība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Datorsistēmas - prof.bak.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Datorsistēmas - prof.maģ.stud.progr. 0 6 0 2 2 0 2 2 0 

Datorsistēmas tehniķis (BD kuponi) 90 0 0 0 0 0 0 0 0 

Datorsistēmas tehniķis E apm. (BD kuponi) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elektriķis 0 0 0 48 0 0 10 0 0 

Elektriķis (BD kuponi) 247 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elektromontieris (BD kuponi) 11 11 11 0 0 0 0 0 0 

Programmēšanas tehniķis (BD kuponi) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informācijas ievadīšanas operators 0 0 0 180 0 0 88 0 0 

Informācijas ievadīšanas operators (apmācība 
personām ar invaliditāti)- īstais 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Informācijas ievadīšanas operators (BD kuponi) 444 373 373 28 28 28 28 28 28 

Informācijas ievadīšanas operators E apm. (BD 
kuponi) 

11 7 7 0 0 0 0 0 0 

Informācijas ievadīšanas operators (E apmācība 
invalīdiem) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informācijas ievadīšanas operators (E apmācība 
māmiľām) 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Informācijas ievadīšanas operators (E 
apmācība) - īstais 

0 0 0 4 0 0 0 0 0 

Informācijas sistēmas - prof.bak.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Pēc NVA sniegtās informācijas vislielākais skaits bezdarbnieku 2011. gada 10 mēnešos 
mācības uzsākuši informācijas ievadīšanas operatora (444), elektriķa (247) un datorsistēmu tehniķa (90) 
profesijā. Visu iepriekš minēto profesiju apmācības uzsākušie izmantojuši bezdarbnieku kuponus. 

 Arī lielākais skaits 2011. gada 10 mēnešos apmācību beigušo darba meklētāju vērojams 
informācijas ievadīšanas operatora profesijā (373). Vislielākais to bezdarbnieku skaits, kuri pēc 
apmācības atraduši darbu, t.sk. tie, kuri beiguši apmācību iepriekšējos periodos, arī ir vērojams 
informācijas ievadīšanas operatora profesijā (28). Arī elektriķa profesijā (48) bija vērojams salīdzinoši 
liels bezdarbnieku skaits, kuri pēc apmācības atraduši darbu, t.sk. tie, kuri beiguši apmācību iepriekšējos 
periodos. 
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 Līdzīgi kā iepriekš to bezdarbnieku vidū, kuri atraduši darbu pirmo sešu mēnešu laikā pēc 
apmācības, t.sk. tie, kuri beiguši apmācību iepriekšējos periodos, vislabākie rādītāji ir informācijas 
ievadīšanas operatora (116), kā arī elektriķa (10) profesijā. Kopumā NVA dati liecina, ka informācijas 
ievadīšanas operatora daļā profesijā vērojams salīdzinoši liels brīvo darbavietu skaits, kā arī 
bezdarbnieku skaits un to personu skaits, kas pēc apmācību beigšanas konkrētajā profesijā atraduši 
darbu. Vakanču analīzē jāľem arī vērā, ka nozares speciālisti ir pieprasīti noteiktos sektoros ārzemēs. 
Piemēram, programmētāji ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robeţām. Turklāt, 
programmētāji var strādāt gan specializētos uzľēmumos, kas nodarbojas ar programmu izstrādi 
uzdevumu risināšanai visdaţādākajās sfērās, gan strādāt individuāli. 

7.6. Darba resursu piedāvājums un to ietekmējošie faktori 
Tālāk sniegts EIKT  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 speciālistu līmeľa darbiniekus un vadības līmeľa 
darbiniekus.  

 
Attēls Nr. 33 

Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori vadības līmenī (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Analizējot respondentu atbildes, var secināt, ka kopumā visi darbiniekus piesaistošie faktori 
vadības līmenī ir novērtēti ļoti augstu. Aptaujas dati liecina, ka ļoti svarīgi kritēriji darbiniekiem, kas 
pretendē uz vadības līmeľa pozīcijām uzľēmumā, ir atalgojums (46% respondentu norādīja, ka tas ir ļoti 
svarīgs faktors, bet 45,2% respondentu, ka tas ir svarīgs faktors), stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā 
(attiecīgi 40,5% un 41,3%), izaugsmes iespējas (attiecīgi 37,3% un 42,1%) un uzľēmuma reputācija 
(attiecīgi 31,7% un 42,9%). Salīdzinoši zemāk tiek nozares prestiţs, ko 57,2% respondentu atzina kā 
svarīgu vai ļoti svarīgu, piešķirot vērtējumu „4‖ vai „5‖ (Attēls Nr. 33).  
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Attēls Nr. 34 

Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori speciālistu līmenī (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Arī speciālistu līmenī vissvarīgākie darbinieku piesaisti ietekmējošie kritēriji ir atalgojums 
(45,2% respondentu norādīja, ka tas ir ļoti svarīgs faktors, bet 46% respondentu, ka tas ir svarīgs 
faktors), stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā (attiecīgi 35,7% un 50,8%) un izaugsmes iespējas 
(attiecīgi 26,2% un 50,8%). Kā maznozīmīgākos faktorus, līdzīgi kā vadības līmeľa darbiniekiem, 
uzľēmēji norādīja nozares prestiţu. Kopumā respondentu vērtējums darbinieku piesaisti ietekmējošiem 
faktoriem speciālistu līmenī ir zemāks nekā faktoriem vadības līmenī. Turklāt izvērtējot tādus darbinieku 
piesaisti ietekmējošos faktorus speciālistu līmenī kā sociālās garantijas, profesijas prestiţs, iespēja 
strādāt ārpus biroja telpām un papildu labumi darbiniekiem, piemēram, automašīna, mobilais telefons un 
apdrošināšana, respondentu domas dalās, proti, aptuveni puse respondentu uzskata, ka šie ir ļoti svarīgi 
vai svarīgi faktori, bet pārējie respondenti norāda, ka šiem faktoriem ir vidēja nozīme vai praktiski nav 
nozīmes (Attēls Nr. 34). 

Salīdzinot faktorus, kurus ľem vērā darbinieki, stājoties darbā speciālistu un vadības līmeľa 
darbiniekiem, secinām, ka abos līmeľos svarīgākais darbiniekus piesaistošais faktors ir atalgojums, bet 
mazāk svarīgs faktors pēc respondentu domām ir nozares prestiţs. Aptaujas rezultāti liecina, ka EIKT  
nozarē strādājošiem būtisks šķiet finansiālais un stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā attiecīgajā 
amatā, bet finansiālā izteiksmē grūti novērtējami kritēriji, piemēram, nozares prestiţs, darbiniekiem ir 
mazāk svarīgi, jo īstermiľā tie nedod finansiālu labumu. 

Atalgojuma tendenču raksturojums 

Analīze par darbinieku atalgojuma
71

  tendencēm EIKT nozarē veikta sadalījumā pa nozares 
sektoriem, proti, elektronikas un IKT sektoru.

72
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 Vidējais pilnas slodzes atalgojums mēnesī (Ls) pirms nodokļu samaksas 
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 Sektoru definīciju atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai skatīt  7.3. sadaļā „ Nozarē strādājošo kompetences un prasmes‖ 
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Attēls Nr. 35 

Vidējais atalgojums mēnesī sadalījumā pa algas apmēriem un darbinieku līmeņiem elektronikas 
sektorā (%)

73
  

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot darbinieku atalgojuma tendences elektronikas sektorā sadalījumā pa algu apmēriem 
un darbinieku līmeľiem, var secināt, ka piektā daļa (19,2%) vadības līmenī strādājošo saľem 
atalgojumu virs 1 000 latiem mēnesī, bet 7,7% vadības līmeľa darbinieku saľem atalgojumu no 701 līdz 
1000 latiem mēnesī. Kopumā 34,5% darbinieku vadības līmenī saľem atalgojumu virs 500 latiem 
mēnesī (Attēls Nr. 35).  

Savukārt administratīvajā līmenī ar augstāko izglītību 40% strādājošo saľem atalgojumu virs 
500 latiem mēnesī, bet administratīvajā līmenī ar profesionālo vidējo un arodizglītību šādu atalgojumu 
saľem 25% strādājošo.  

Speciālistu līmenī darbinieki kopumā saľem mazāku atalgojumu, proti, 56% strādājošo ar 
augstāko izglītību saľem atalgojumu līdz 500 latiem mēnesī, turklāt 20% no tiem saľem atalgojumu līdz 
200 latiem mēnesī. Savukārt speciālistu līmenī 59% strādājošo ar profesionālo vidējo un arodizglītību 
saľem atalgojumu līdz 500 latiem mēnesī, no kuriem 22,7% saľem atalgojumu līdz 200 latiem mēnesī. 

Vienkāršo profesiju (pakalpojumu sniegšanas, raţošanas) līmenī 54,1% nodarbināto saľem 
atalgojumu līdz 400 latiem mēnesī, bet 12,5% strādājošo atalgojums ir no 401 līdz 500 latiem mēnesī. 

 
Attēls Nr. 36 

Vidējais atalgojums mēnesī sadalījumā pa algas apmēriem un darbinieku līmeņiem IKT sektorā 
(%)  

Avots: Aptaujas dati 
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 Uzľēmēju aptaujas ietvaros respondentiem bija iespēja norādīt „Nav šādu darbinieku‖, gadījumā, ja kāda konkrēta līmeľa 
darbinieki uzľēmumā nav sastopami 
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Analizējot darbinieku atalgojuma tendences IKT sektorā sadalījumā pa algu apmēriem un 
darbinieku līmeľiem, var secināt, ka 18,6% vadības līmenī strādājošo saľem atalgojumu virs 
1 000 latiem mēnesī, bet 21,4% vadības līmeľa darbinieku saľem atalgojumu no 701 līdz 1000 latiem 
mēnesī. Kopumā 51,4% darbinieku vadības līmenī saľem atalgojumu virs 500 latiem mēnesī (Attēls Nr. 
36).  

Savukārt administratīvajā līmenī ar augstāko izglītību 41,6% strādājošo saľem atalgojumu virs 
500 latiem mēnesī, bet administratīvajā līmenī ar profesionālo vidējo un arodizglītību šādu atalgojumu 
saľem 33,4% strādājošo.  

Speciālistu līmenī darbinieki kopumā saľem mazāku atalgojumu, proti, 64,6% strādājošo ar 
augstāko izglītību saľem atalgojumu līdz 700 latiem mēnesī, turklāt 23,1% no tiem saľem atalgojumu no 
501 līdz 700 latiem mēnesī. Speciālistu līmenī 67,3% strādājošo ar profesionālo vidējo un arodizglītību 
saľem atalgojumu līdz 700 latiem mēnesī, no kuriem 21,8% saľem atalgojumu no 501 līdz 700 latiem 
mēnesī. 

Vienkāršo profesiju (pakalpojumu sniegšanas, raţošanas) līmenī 53,7% nodarbināto saľem 
atalgojumu līdz 400 latiem mēnesī, bet 9,3% strādājošo atalgojums ir no 401 līdz 500 latiem mēnesī. 

Atalgojuma analīze parāda, ka IKT sektorā strādājošie kopumā saľem augstāku atalgojumu 
nekā elektronikas sektorā. 

 
Attēls Nr. 37 

Uzņēmēju prognozes par atalgojuma izmaiņām EIKT nozarē 2012. gadā (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Aptaujas rezultāti liecina, ka uzľēmēju prognozes par atalgojuma izmaiľām 2012. gadā ir 
piesardzīgas, jo 51,6% respondentu prognozē, ka nozarē kopumā atalgojums 2012. gadā paliks tādā 
pašā līmenī, bet 27,8% aptaujāto prognozē atalgojuma pieaugumu robeţās līdz 10%. IKT iekārtu, 
sadzīves iekārtu remonta sektora uzľēmumu pārstāvji pārsvarā prognozē, ka  2012. gadā atalgojums 
palikšanu tādā pašā līmenī (81,3%). Tas atbilst uzľēmumu pārstāvju viedoklim drošības sistēmu 
pakalpojumu (70%) un IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības (61,1%) sektorā (Attēls Nr. 37). 

Zīmīgi, ka atalgojuma samazināšanos 2012. gadā paredz tikai IKT pakalpojumu IKT 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora pārstāvji, lai vairums šo sektoru pārstāvju prognozē, 
ka atalgojums paliks tādā pašā līmenī vai pieaugs robeţās līdz 10%. 

 Elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā vairums respondentu prognozē, ka 
atalgojums 2012. gadā paliks tādā pašā līmenī (43,8%) vai pieaugs robeţās līdz 10% (37,5%).  
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(61) Telekomunikācija, (62) Datorprogrammēšana, konsultēšana un 
saistītās tiesības, (63.1) Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās 

darbības; interneta portālu darbība, (63.9) Citi informācijas … 

(80.2) Drošības sistēmu pakalpojumi 

(95.1) Datoru un sakaru iekārtu remonts, (95.21) Sadzīves 
elektronisko iekārtu remonts, (95.22) Mājsaimniecības piederumu, 
mājas un dārzu iekārtu remonts (veļasmašīnas, plītis, ledusskapji) 

Nozarē kopumā 

Pieaugs virs 30% Pieaugs 20-30% Pieaugs 10-20% Pieaugs līdz 10% Paliks tādā pašā līmenī 

Samazināsies par 10% Samazināsies 10-20% Samazināsies 20-30% Samazināsies virs 30% 
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7.7. Nozares personāla plānošana 
Pētījuma ietvaros tika analizētas profesijas un to pieprasījuma tendences pēc trīs gadiem, 

pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas rezultātiem.74 Turpinājumā sniegti aptaujas rezultāti sadalījumā pa 
diviem sektoriem, proti, IKT sektoru un elektronikas sektoru. 

Šobrīd IKT sektorā vispārstāvētākās profesijas ir programmētājs (17,9% no nodarbināto skaita 
sektorā), mazumtirdzniecības pārdevējs (13,5%), klientu konsultants (11,1%) un projektu vadītājs 
(9,6%).  

Pamatojoties uz aptaujas datiem, arī prognozē pēc trīs gadiem pieprasījums pēc šī sektora 
speciālistiem būs tikpat liels, proti, vispieprasītākās profesijas būs programmētājs (19,7% no nodarbināto 
skaita sektorā), mazumtirdzniecības pārdevējs (10,7%), klientu konsultants (9,9%) un projektu vadītājs 
(9,6%). 

 

Attēls Nr. 38 
Uzņēmumu darbinieku skaits šobrīd un prognoze pēc trīs gadiem IKT sektorā (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Aptaujas rezultāti liecina, ka desmit pārstāvētāko profesiju īpatsvars ir atšķirīgs. Piemēram, 
šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem gandrīz piektā daļa šajā sektorā nodarbināto strādā programmētāja 
profesijā, bet tādās profesijās kā datortehnikas inţenieris, telekomunikāciju inţenieris, datorsistēmu 
testētājs un datorsistēmu tehniķis strādā vien 1%–4% no darbinieku kopskaita IKT sektorā. Lielākais 
darbinieku skaita pieaugums pēc trīs gadiem prognozēts programmētāja profesijā (no 17,9% līdz 
19,7%), bet lielākais kritums prognozēts mazumtirdzniecības pārdevēja profesijā (no 13,5% līdz 10,7%).  

Pateicoties informācijas tehnoloģijas straujai attīstībai, pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem 
datorsistēmu speciālistiem, galvenokārt, programmētajiem.

75
 Portāls www.likeIT.lv 2011. gadā apkopoja 

informāciju par Latvijas un ārvalstu IT nozares uzľēmumu un ārštata darbinieku vispieprasītākajām 
profesionālajām iemaľām, kuras no darbiniekiem sagaida darba devējs Latvijā, pamatojoties uz 700 ar 
IT jomu saistīto vakanču analīzi. Pētījuma rezultāti liecina, ka pieaugošais projektu skaits Web vidē 
radījis pieprasījumu pēc tādām programmētāju piedāvātajām iemaľām kā JavaScript un PHP 

                                                      
 
 
74 Attēlos iekļautie profesiju nosaukumi atbilst darba devēju norādītajam veiktās uzľēmēju aptaujas ietvaros 

75
 DITF RTU, Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa, http://www.cs.rtu.lv/pit/menu411.html 
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programmēšanas valodu pārzinātājiem, .NET iemaľas. Tāpat vērojams liels darba devēju pieprasījums 
pēc dizaineriem, kuri pārzina tādas tehnoloģijās kā HTML, CSS un XML.

76 

 

 

 
Attēls Nr. 39 

Uzņēmumu darbinieku skaits šobrīd un prognoze pēc trīs gadiem elektronikas sektorā (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Savukārt elektronikas sektorā šobrīd vispārstāvētākā profesija ir montieris (45,7% no 
nodarbināto skaita sektorā). Pārējo profesiju skaits no kopējā darbinieku skaita sektorā ir salīdzinoši 
neliels, proti, elektronikas inţenieris - 5,6%, būvelektriķis - 3,9%, tehnoloģisko procesu kontroles 
speciālists/produktu speciālists - 2,5%, apsardzes tehnisko sistēmu inţenieris - 1,9%, elektroiekārtu 
mehāniķis, atslēdznieks- 1,6%, telekomunikāciju inţenieris - 1,6%, programmēšanas inţenieris - 1,3% 
un darba aizsardzības speciālists - 1,3%. 

Pamatojoties uz aptaujas datiem, arī prognozē pēc trīs gadiem pieprasījums pēc šī sektora 
speciālistiem būs tikpat liels, proti, vispieprasītākā profesijas būs montieris (48,3% no nodarbināto skaita 
sektorā). Saskaľā ar sektora uzľēmēju prognozēm, līdzīgi kā šobrīd, arī pēc trīs gadiem pārējo profesiju 
īpatsvars būs salīdzinoši neliels (1%-5% robeţās). Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka elektronikas 
sektorā ietilpst arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektors, kurā nepieciešami daudz 
šādu profesionālo kvalifikāciju ieguvuši darbinieki. 

                                                      
 
 

76
 LikeIT.lv, Pētījums: prasības IT speciālistiem LV un ārzemēs, 2011. gada 9. jūnijs, http://www.notepad.lv/viewtopic.php?t=11001 
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Aptaujas rezultāti liecina, ka desmit pārstāvētāko profesiju īpatsvars ir atšķirīgs. Piemēram, 
šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem gandrīz puse šajā sektorā nodarbināto strādā montiera profesijā, bet 
pārējās profesijās strādājošo īpatsvars ir neliels.  

Izvērtējot darba tirgus pieprasījumu elektronikas sektorā, Latvijas Elektrotehnikas un 
elektronikas rūpniecības asociācijas pārstāvis norāda, ka elektronikas sektorā arvien palielinās 
pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem ar papildus zināšanām par mehāniku, t.sk. 
mehāniskajām komponentēm, rasēšanu un ķīmiju.  

Elektronikas un IKT sektorā nodarbināto struktūra atšķiras, proti, IKT sektorā profesiju īpatsvars 
ir vienmērīgāks. IKT sektorā pārstāvētākā profesija (programmētājs) veido aptuveni piekto daļu no 
strādājošo kopskaita šajā sektorā, bet elektronikas sektorā gandrīz puse nodarbināto strādā sektorā 
pārstāvētākajā, proti, montiera profesijā. Arī pārējo profesiju īpatsvars no sektorā strādājošo kopskaita 
IKT sektorā ir lielāks, jo nākamā pārstāvētākā profesija (mazumtirdzniecības pārdevējs) šobrīd veido 
13,5% no strādājošo kopskaita IKT sektorā, bet elektronikas sektorā nākamā pēc strādājošo skaita 
pārstāvētākā profesija ir elektronikas inţenieris, un šajā profesijā strādā vien 5,6% no strādājošo 
kopskaita elektronikas sektorā. 

Uzľēmēju aptaujas rezultāti atbilst arī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un karjeras 
portāla Prakse.lv 2012. gadā apkopotajam darba devēju viedoklim par darba tirgū aktuālām profesijām, 
kur viedokli karjeras portālā Prakse.lv kopumā izteica 170 nozīmīgi Latvijas uzľēmumi, iesakot 
profesijas un izglītības iestādes, kuras tie uzskata par pietiekami atbilstošām speciālistu sagatavošanā, 
lai tiem piedāvātu darbu uzľēmumā. Saskaľā ar aptaujas rezultātiem 2012. gadā lielākais darba devēju 
pieprasījums vērojams IKT un elektronikas sektorā, turklāt vispieprasītākā programmētāja profesija, kā 
arī ar elektronikas sektoru saistītās nozares, enerģētikas, profesija elektroinţenieris

77
 (skatīt darbinieku 

skaitu šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem elektronikas sektorā iepriekšējā attēlā). 

7.8. Kopsavilkums 
Viens no EIKT nozares potenciālās attīstības raksturojumiem ir  uzľēmēju prognozes par 

darbinieku skaita pieaugumu nozarē, proti, tieši prioritārajos nozares attīstības sektoros prognozēts 
lielākais darbinieku skaita pieaugums. EIKT nozarē kopumā 61,1% uzľēmēju norāda, ka turpmākajos 
trīs gados darbinieku skaitu plānots palielināt. Turklāt lielākais uzľēmumu skaita palielinājums 
prognozēts tieši elektronisko un optisko iekārtu raţošanas (to norādījuši 75% uzľēmēju), IKT 
pakalpojumu (69,7%) un drošības sistēmu pakalpojumu (60%) sektorā.  

Pateicoties EIKT nozares attīstībai, pieaug pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem. 
Pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas datiem, šobrīd IKT sektorā vispārstāvētākās profesijas ir 
programmētājs (17,9% no nodarbināto skaita sektorā), mazumtirdzniecības pārdevējs (13,5%), klientu 
konsultants (11,1%) un projektu vadītājs (9,6%), savukārt elektronikas un telekomunikāciju sektorā 
darba tirgū vispārstāvētākā profesija ir montieris (45,7%), kas varētu būt skaidrojams ar faktu, ka 
elektroniskas apakšsektors ir salīdzinoši mazāks nodarbināto skaita ziľā. Tajā pašā laikā šīs sektora 
eksperti norāda, ka ir pieaugoša nepieciešamība tieši pēc augstāko kvalifikācijas līmeľu (4. un 5.līmeľa) 
darbiniekiem, kuri ir gatavi pastāvīgi strādāt, pilnveidot sevi un radīt inovatīvus produktus.  

Kopumā pieprasījums pēc EIKT nozares speciālistiem šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem ir 
salīdzinoši stabils. IKT sektorā lielākais darbinieku skaita pieaugums pēc trīs gadiem prognozēts 
programmētāja profesijā (no 17,9% līdz 19,7%), bet lielākais kritums prognozēts mazumtirdzniecības 
pārdevēja profesijā (no 13,5% līdz 10,7%). Savukārt elektronikas un telekomunikāciju sektorā arī 
prognozē pēc trīs gadiem pieprasījums pēc sektora speciālistiem būs tikpat liels, proti, vispieprasītākā 
profesijas būs montieris (48,3% no nodarbināto skaita sektorā), un līdzīgi kā šobrīd arī pēc trīs gadiem 
pārējo profesiju īpatsvars būs salīdzinoši neliels (1% - 5% robeţās). Uzľēmēju aptaujas rezultāti 
kopumā parāda to, ka, EIKT nozarei attīstoties, arvien palielināsies pieprasījums pēc augsti kvalificētiem 
speciālistiem, savukārt pieprasījums pēc mazāk kvalificētiem darbiniekiem nākotnē varētu nedaudz 
samazināties. 

Augsto darba devēju pieprasījumu pēc programmēšanas un projektu vadības speciālistiem EIKT 
nozarē apliecina arī dati interneta vietnē www.LikeIT.lv, kas paredzēta personāla atlasei IT jomā, proti, 
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 LDDK, Darba devēju ieteikto izglītības iestāţu TOPs rezultāti, 2012-06-19, http://www.lddk.lv/index.php?p=1772 
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pēc 2012. gada 21. jūnija datiem pieprasītākās IT profesijas ir programmētājs (86 brīvas darbavietas jeb 
38% no kopējā brīvo darbavietu skaita) un menedţeris (projektu vadītājs) (52 brīvas darbavietas jeb 
23% no kopējā brīvo darbavietu skaita). 
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8. Profesionālās izglītības piedāvājums 

8.1. Profesionālās izglītības raksturojums, esošo 
programmu uzskaitījums 

8.1.1. Nozares izglītības programmas 

Saskaľā ar Nacionālās izglītības iespēju datu bāzes (NIID) un Augstākās izglītības kvalitātes 
novērtēšanas centra (AIKNC) publiski pieejamo informāciju Latvijā ar EIKT nozari saistītās studiju 
programmas ir akreditētās 61 izglītības iestādē (Pielikums Nr. 3), t.sk. augstskolās, koledţās, 
profesionālās izglītības iestādēs.  

Kopumā EIKT nozarē profesionālo izglītību iespējams apgūt daţādos līmeľos - no arodizglītības 
līdz augstākajai izglītībai. Nākamajā tabulā attēlots, kādās profesijās un kurās Latvijas izglītības iestādēs 
pašlaik ir akreditētas studiju programmas šajā nozarē (Tabula Nr. 62). 

Tabula Nr. 62 Latvijas izglītības iestādes EIKT nozarē
78

 

Npk. Profesija 
Kvalifikācijas 

līmenis 
Izglītības iestādes 

1 
Montāžas darbu 

atslēdznieks* 
1 

Viduslatgales Profesionālā vidusskola 
Mācību centrs „BUTS" 
Jelgavas Amatu vidusskola 
Rīgas 3. arodskola 
Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības 
kompetences centrs" 

2 
Informācijas 
ievadīšanas operators 

2 

Profesionālās izaugsmes centrs 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
„Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele" 
Mācību centrs „LatInSoft" 
Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „Latgales mācību centrs" 
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs" Jūrmalas profesionālā 
vidusskola 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs 
Mācību centrs „BUTS" 
SIA „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" 
Rietumzemgales PIKC „Jelgavas Amatniecības vidusskola" 
PIKC "Rīgas Tehniskā koledţa" 

3 
Elektronikas 
montētājs 

2 
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs" Jūrmalas profesionālā 
vidusskola 

4 
Elektrotehnikas 
montētājs 

2 
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs" Jūrmalas profesionālā 
vidusskola 

5 Atslēdznieks* 2 

SIA „Latgales mācību centrs" 
Cēsu Profesionālā vidusskola 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
Rīgas 3.arodskola 
Jelgavas Amatu vidusskola 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 
Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības 
kompetences centrs" 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums" 
Ziemeļkurzemes PIKC „Ventspils profesionālā vidusskola" 
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 Tabulā iekļauta informācija tikai par profesionālajām studiju programmām izglītības iestādēs 
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Npk. Profesija 
Kvalifikācijas 

līmenis 
Izglītības iestādes 

6 Elektromontieris* 2 

SIA „Darba Drošības Serviss" 
AS „Sadales tīkls" Mācību centrs 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
Rīgas Būvniecības vidusskola 
Skrundas arodvidusskola 
Vidzemes profesionālās izglītības centrs 
SIA „Latgales mācību centrs" 
Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības 
kompetences centrs" 
Aizkraukles Profesionālā vidusskola 
Rietumzemgales PIKC „Jelgavas Amatniecības vidusskola" 
Daugavpils Valsts tehnikums 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
Mācību centrs „BUTS" 
PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa" 

7 
Aukstuma iekārtu 
mehāniķis* 

3 Rīgas Uzľēmējdarbības koledţa 
Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola 

8 Datorsistēmu tehniķis 3 

Mācību centrs „MKF" 
Malnavas koledţa 
Starptautiskā komerciālā profesionālā vidusskola 
Mācību centrs „BUTS" 
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs" Jūrmalas profesionālā 
vidusskola 
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs 
Saldus Profesionālā vidusskola 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 
Jēkabpils Agrobiznesa koledţa 
Vecbebru Profesionālā vidusskola 
Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības 
kompetences centrs" 
Profesionālā vidusskola „RIMAN" 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales 
reģiona kompetenču attīstības centrs" 
Starptautiskā komerciālā profesionālās un vispārējās izglītības iestāde 
Priekuļu un Jāľmuiţas Valsts tehnikums 
Rietumzemgales PIKC „Jelgavas Amatniecības vidusskola" 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
Viduslatgales Profesionālā vidusskola 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums" 
Ogres Valsts tehnikums 
Daugavpils Valsts tehnikums 
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums" 
PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa" 
Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

9 Elektriķis* 3 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
Zaļenieku arodvidusskola 
Mācību centrs „BUTS" 
SIA  „Latgales mācību centrs" 
AS „Sadales tīkls" Mācību centrs 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 
Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības 
kompetences centrs" 
PIKC „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums" 
Daugavpils Valsts tehnikums 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums" 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums" 
PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa" 
Ziemeļkurzemes PIKC „Ventspils profesionālā vidusskola" 
Cēsu Profesionālā vidusskola 
Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā vidusskola 

10 Elektronikas tehniķis 3 

Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības 
kompetences centrs" 
Ogres Valsts tehnikums 
PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa" 
Ziemeļkurzemes PIKC „Ventspils profesionālā vidusskola" 

11 
Mājaslapas dizaina 
noformētājs* 

3 
Rīgas Amatniecības vidusskola 
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Npk. Profesija 
Kvalifikācijas 

līmenis 
Izglītības iestādes 

12 
Multimediju dizaina 
speciālists* 

3 

Jāľa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola 
Rīgas Amatniecības vidusskola 
Ogres Valsts tehnikums 
Izglītības iestāde „Web-tehnoloģiju skola" 

13 
Multimediju projektu 
maketētājs* 

3 
Liepājas mākslas vidusskola 

14 
Programmēšanas 
tehniķis 

3 

Izglītības iestāde „Web-tehnoloģiju skola" 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales 
reģiona kompetenču attīstības centrs" 
Daugavpils Valsts tehnikums 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums" 
Izglītības iestāde „Web-tehnoloģiju skola" 
PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa" 
Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā vidusskola 

15 
Datorsistēmu un 
datortīklu 
administrators  

4 

PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa" 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra  
Ventspils Augstskola  
Vidzemes Augstskola 
Alberta koledţa 
Latvijas Universitāte  
SIA „Latvijas Biznesa koledţa"  
Liepājas Universitāte 

16 
Datortīklu 
administrators  

4 
Jēkabpils Agrobiznesa koledţa 

17 
Elektrisko iekārtu 
speciālists * 

4 
PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa" 

18 
Elektronikas 
menedžmenta un 
servisa tehniķis  

4 
Rīgas Tehniskā universitāte 

19 
Elektronikas 
speciālists  

4 PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa" 
Rīgas Aeronavigācijas institūts 

20 
Elektrosistēmas 
tehniķis* 

4 
Rīgas Tehniskā universitāte  

21 Programmētājs  4 

Rīgas Tehniskā universitāte  
Sociālās integrācijas valsts aģentūra 
Latvijas Universitāte  
SIA „Latvijas Biznesa koledţa"  
Liepājas Universitāte 

22 Telesakaru speciālists  4 PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa" 

23 Datordizainers* 5 
Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Daugavpils Universitāte  
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 

24 Elektroinženieris*  5 Rīgas Tehniskā universitāte  

25 Sistēmanalītiķis  5 Informācijas sistēmu menedţmenta augstskola  

26 
Programmēšanas 
inženieris  

5 

Rēzeknes Augstskola 
Rīgas Tehniskā universitāte  
Daugavpils Universitāte  
Vidzemes Augstskola  
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

*Ar nozari saistītās citu nozaru profesijas 

Avots: Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Kā redzams tabulā,  izglītības iestādēs no 1. līdz  5. kvalifikācijas līmenim pašlaik ir akreditētas 
studiju programmas  26 daţādas profesijās, kas saistītas ar EIKT nozari. Vispārstāvētākās profesijas, 
kurās ir visvairāk akreditētu studiju programmu izglītības iestādēs Latvijā, ir  informācijas ievadīšanas 
operators, datorsistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis (informācijas un komunikāciju tehnoloģijās), 
kā arī elektriķis, atslēdznieks, elektromontieris (elektronisko un optisko iekārtu raţošanā). Saskaľā ar 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta publiski pieejamo informāciju tikai viena no šīs nozares studiju 
programmām tiek piedāvāta 1. kvalifikācijas līmenī, proti, montāţas darbu atslēdznieks. Savukārt 
vairums studiju programmu tiek īstenotas 2. un 3. kvalifikācijas līmenī. 

 

http://www.aiknc.lv/standarti/ElektroinzePS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/SistAnal.doc
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=24
http://www.aiknc.lv/standarti/ProgramInzePS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/ProgramInzePS.pdf
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8.1.2. 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 EIKT nozarē ir izstrādāti 
24 profesiju standarti (Tabula Nr. 63).

79
 

Tabula Nr. 63 Profesiju standarti EIKT nozarē 

Nr. 
p.k. 

Reģistrācijas 
Nr. 

Profesijas 
standarta 

apstiprināšanas 
datums 

Izglītības tematiskās 
jomas 

Profesijas nosaukums 
Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

1 PS 0001 29.12.2003. Datorika Programmētājs 4 

2 PS 0007 03.06.2003. 
Inţenierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Atslēdznieks 2 

3 PS 0055 08.01.2002. Datorika 
Datorsistēmu un datortīklu 
administrators 

4 

4 PS 0067 16.05.2002. Datorika Sistēmanalītiķis 5 

5 PS 0069 16.05.2002. Māksla Datordizainers 5 

6 PS 0090 03.10.2006. 
Inţenierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Telesakaru speciālists 4 

7 PS 0121 14.11.2002. 
Inţenierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Aukstuma iekārtu mehāniķis 3 

8 PS 0122 14.11.2002. Datorika Datorsistēmu tehniķis 3 

9 PS 0167 30.04.2003. 
Inţenierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Elektrisko iekārtu speciālists 4 

10 PS 0169 30.04.2003. Datorika Datorsistēmu testētājs 4 

11 PS 0170 30.04.2003. Datorika 
Informācijas tehnoloģijas 
projektu vadītājs 

5 

12 PS 0172 03.06.2003. 
Inţenierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Montāţas darbu atslēdznieks 1 

13 PS 0185 08.09.2003. 
Inţenierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Elektromontieris 2 

14 PS 0198 08.09.2003. 
Inţenierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Elektriķis 3 

15 PS 0227 17.06.2009. Datorika Programmēšanas inţenieris 5 

16 PS 0228 29.12.2003. 
Inţenierzinātne un 
tehnoloģijas 

Elektroinţenieris 5 

17 PS 0247 20.04.2004. 
Inţenierzinātne un 
tehnoloģijas 

Telekomunikācijas tehniķis 3 

18 PS 0248 20.04.2004. 
Inţenierzinātne un 
tehnoloģijas 

Elektronikas tehniķis 3 

19 PS 0251 20.04.2004. 
Inţenierzinātne un 
tehnoloģijas 

Elektronikas speciālists 4 

20 PS 0255 20.04.2004. 
Inţenierzinātne un 
tehnoloģijas 

Elektronikas inţenieris 5 

21 PS 0271 12.07.2004. Datorika Programmēšanas tehniķis 3 

22 PS 0310 22.04.2005. 
Informācijas un 
komunikāciju zinātnes 

Dokumentu sistēmu vadītājs 5 

23 PS 0400 23.02.2007. Datorika 
Informācijas ievadīšanas 
operators 

2 

24 PS 0412 19.06.2008. Māksla Multimediju dizaina speciālists 3 

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. 
EIKT nozares profesiju standarti ir izstrādāti inţenierzinātnes un tehnoloģijas, informācijas un 
komunikāciju zinātnes, datorikas un mākslas jomā. Vairums šīs nozares profesiju standartu ir izstrādāti 
inţenierzinātnes un tehnoloģiju izglītības tematiskajā jomā. Vairums profesiju, kurām ir izstrādāti 
profesiju standarti attiecas uz elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektoru, proti, elektrisko iekārtu 
speciālists, elektromontieris, elektriķis, elektroinţenieris, elektronikas tehniķis, elektronikas speciālists, 
elektronikas inţenieris. 

                                                      
 
 
79

 Valsts izglītības satura centrs, http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml 

http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml
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8.1.3. Profesionālās izglītības iestāţu audzēkľi 

Analizējot profesionālās izglītības iestāţu audzēkľus sadalījumā pa EIKT nozares izglītības 
programmām, redzams, ka 2011. gadā nozarē kopumā mācījās 3 146 audzēkľi, bet 2010. un 2009. 
mācību gadā - attiecīgi  3 403 un 3 734  audzēkľi. Turklāt statistikas dati liecina, ka laika periodā no 
2009. līdz 2011. gadam audzēkľu skaits EIKT nozares izglītības programmās samazinājies katru gadu, 
šajā laika periodā veidojot kopējo kritumu aptuveni 15,7% apmērā. 

Tabula Nr. 64 Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi sadalījumā pa izglītības programmām no 
2008. līdz 2011. gadam 

Programmas nosaukums 
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Kopā 

2011 

Pavisam mācās 35 1 336 598 878 253 23 23 - - 3 146 

t.sk. sievietes 14 115 50 15 1 9 0 - - 204 

Izlaidums 
01.10.10. - 
01.10.11. 

0 399 126 270 41 0 11 - - 847 

t.sk. sievietes 0 34 12 2 0 0 0 - - 48 

2010 

Pavisam mācās 23 1424 638 1049 223 23 23 - - 3 403 

t.sk. sievietes 8 148 42 13 2 10 0 - - 223 

Izlaidums 
01.10.09. - 
01.10.10. 

0 395 131 227 50 9 9 - - 821 

t.sk. sievietes 0 31 8 2 1 4 0 - - 46 

2009 

Pavisam mācās - 1380 802 1071 228 21 32 188 12 3 734 

t.sk. sievietes - 147 66 8 1 9 0 7 0 238 

Izlaidums 
01.10.08. - 
01.10.09. 

- 290 137 264 43 9 10 35 16 804 

t.sk. sievietes - 26 11 1 0 5 0 3 0 46 

2008 

Pavisam mācās - 1565 860 96 228 18 24 189 - 2 980 

t.sk. sievietes - 164 65 0 2 8 0 9 - 248 

Izlaidums 
01.01.07. - 
01.10.08. 

- 303 208 13 46 0 4 41 - 615 

t.sk. meitenes - 55 26 0 1 0 0 3 - 85 

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija 

Analizējot absolventu skaitu izglītības programmās, redzams, ka no 2008. līdz 2011. gadam 
kopumā 3 087 audzēkľi absolvēja EIKT nozares izglītības programmas, turklāt absolventu skaitam ik 
gadu ir tendence palielināties, proti, no 615 līdz 847  absolventiem. No 2008. līdz 2011. gadam visvairāk 
absolventu bija tādās izglītības programmās kā datorsistēmas, programmēšana un enerģētika un 
elektrotehnika. 

Analizējot profesionālās izglītības iestāţu audzēkľus sadalījumā pa izglītības programmām 
EIKT nozarē, redzams, ka 2011. gadā visvairāk jauniešu mācījās datorsistēmu (399 audzēkľi) un 
enerģētikas un elektrotehnikas (270 audzēkľi) izglītības programmās. Arī 2010. gadā visvairāk 
audzēkľu mācījās šajās izglītības programmās (attiecīgi 395 un 227 audzēkľi), un nākamā audzēkľu 
skaita ziľā populārākā izglītības programma  līdzīgi kā 2011. gada bija programmēšana. 

Tabula Nr. 65 Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un absolventu skaits no 2008. līdz 2011. 
gadam 

Rādītājs Gads Kopā 

Audzēkņu skaits 
2008 

2 980 

Absolventu skaits 615 

Audzēkņu skaits 
2009 

3 734 

Absolventu skaits 804 

Audzēkņu skaits 
2010 

3 403 

Absolventu skaits 821 
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Rādītājs Gads Kopā 

Audzēkņu skaits 
2011 

3 146 

Absolventu skaits 847 

  Audzēkņu skaits 2008. -2011. gadā kopā 13 263 

Absolventu skaits 2008.-2011. gadā kopā 3 087 

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija 

Saskaľā ar statistikas datiem par profesionālās izglītības iestāţu audzēkľiem sadalījumā pa 
izglītības programmām, redzams, ka absolventu skaits pēdējos gados ir visai līdzīgs, turklāt vērojama 
neliela pieauguma tendence proti, 2009. gadā - 804 absolventi,  2010. gadā - 821 absolvents, 2011. 
gadā - 847 absolventi. Analizētajā laika periodā absolventu kopskaits bija 3 087 absolventi jeb vidēji 771 
absolvents gadā. Turklāt pēdējos gados, proti, no 2009. līdz 2011. gadam, absolventu skaitam ir 
tendence palielināties, bet kopējam audzēkľu skaitam – samazināties. 

Tabula Nr. 66 Rīgas Tehniskās universitātes absolventu skaits ar IKT nozari saistītajās studiju 
programmās pēdējos 4 mācību gados 

Studiju programmas  Grādu un kvalifikāciju ieguvušo personu skaits 

Absolventu 
skaits 

pēdējos 4 
mācību 
gados 
kopā 

Mācību gads 2008/2009 Izmaiņa 2009/2010 Izmaiņa 2010/2011 Izmaiņa 2011/2012 

1. līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmas       48 

Datorsistēmas 17 -9 8 0 8 7 15 48 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības (profesionālā bakalaura grāds un/vai 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) 
programmas 

42 

 Datorsistēmas 6 3 9 11 20 -13 7 42 

Akadēmiskās izglītības (bakalaura grāds) programmas         1041 

Datorsistēmas 54 1 55 3 58 2 60 227 

Informācijas tehnoloģija 75 -3 72 30 102 -34 68 317 

Automātika un datortehnika 50 -15 35 -4 31 14 45 161 

Telekomunikācijas 98 -20 78 -1 77 6 83 336 

Akadēmiskās izglītības (maģistra grāds) programmas 407 

Datorsistēmas 17 19 36 -19 17 -6 11 81 

Biznesa informātika - - - - - - 4 4 

Informācijas tehnoloģija 22 -1 21 -3 18 5 23 84 

Automātika un datortehnika 10 1 11 0 11 -3 8 40 

Intelektuālās robotizētās sistēmas -   -   -   2 2 

Telekomunikācijas 40 2 42 19 61 -8 53 196 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības (5.līmeņa profesionālā kvalifikācija un/vai profesionālā maģistra grāds) 
programmas 

161 

Datorsistēmas 8 4 12 0 12 5 17 49 

Informācijas tehnoloģija 14 1 15 11 26 2 28 83 

Automātika un datortehnika 9 -2 7 -5 2 9 11 29 

Doktora studiju (doktora grāds) programmas 30 

Datorsistēmas 3 -1 2 - - - 5 10 

Informācijas tehnoloģija 3 - - - 1 2 3 7 

Automātika un datortehnika 2 0 2 - - - 2 6 

Telekomunikācijas 2 -1 1 0 1 2 3 7 

KOPĀ 430 -24  406 39  445 3  448 1 729 

Avots: Rīgas Tehniskā universitāte 

Analizējot absolventu skaitu vienā no vadošajām izglītības iestādēm, Rīgas Tehniskajā 
universitātē, kas piedāvā ar IKT nozari saistītas studiju programmas, redzams, ka pēdējos četros 
mācību gados absolventu skaits izglītības programmās kopumā bijis salīdzinoši augsts, proti, 1 729 
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absolventi. No tiem 60,2% absolventu ieguvuši akadēmiskā  bakalaura grādu (1 041 absolvents), 23,5% 
absolventu - akadēmiskā maģistra grādu (407 absolventi), 9,3% absolventi - 5. līmeľa profesionālo 
kvalifikāciju un/vai profesionālā maģistra grādu (161 absolvents), 1,7% - doktora grādu (30 absolventi), 
savukārt absolventu skaits 1. u 2. līmeľa profesionālās izglītības programmās ir salīdzinoši neliels – 
attiecīgi 2,8% un 2,4% (48 un 42 absolventi). 

Statistikas dati liecina, ka Rīgas Tehniskajā universitātes ar IKT nozari saistītajās izglītības 
programmās absolventu skaitam pēdējos trīs mācību gados ir tendence nedaudz  palielināties (no 406 
līdz 448 absolventiem), lai gan kopumā absolventu skaits ik gadu ir salīdzinoši stabils. Pēdējo četru 
mācību gadu laikā akadēmiskajās izglītības programmās lielākais absolventu skaits vērojams 
telekomunikācijās (attiecīgi 336 un 196 absolventi ieguvuši bakalaura un maģistra grādu). 1. 
profesionālās augstākās (koledţas)  un 2. līmeľa profesionālās augstākās (profesionālā bakalaura 
grāda un/vai 5.līmeľa profesionālās kvalifikācijas) izglītības programmās absolventi ir vienīgi 
datorsistēmu izglītības programmā, savukārt 2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības (5.līmeľa 
profesionālās kvalifikācijas un/vai profesionālā maģistra grāda)  lielākais absolventu skaits ir informācijas 
tehnoloģiju izglītības programmā.  

Statistikas dati parāda, ka pēdējo četru mācību gadu laikā vairums Rīgas Tehniskās 
universitātes IKT nozares izglītības programmu absolventu beiguši akadēmiskās izglītības programmas, 
no kurām lielākais absolventu skaits ir telekomunikācijās (336 un 196 absolventi ieguvuši bakalaura un 
maģistra grādu). Taču 1. un 2. līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmās lielākais 
absolventu skaits vērojams informācijas tehnoloģiju (83 absolventi) un datorsistēmu izglītības 
programmā (48 absolventi - koledţas; 42 absolventi - profesionālā bakalaura grāda un/vai 5.līmeľa 
profesionālās kvalifikācijas un 49 absolventi - 5.līmeľa profesionālās kvalifikācijas un/vai profesionālā 
maģistra grāda izglītības programmās). 

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. 

8.2.1. Darba devēju vērtējums 

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. 

 
Attēls Nr. 40 

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektora 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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Elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektora uzľēmēji visaugstāk vērtē jauniešu sociālās 
un saskarsmes spējas (62,5% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „4‖ un „5‖ jeb augstā līdz ļoti augstā 
līmenī), teorētiskās zināšanas (56,3%) un iniciatīvu (56,3%). Viszemāk tiek vērtētas jauno darbinieku 
zināšanas par nozari kopumā un praktiskās profesionālās prasmes, ko lielākā uzľēmēju daļa novērtēja 
kā zemas vai vidējas, piešķirot vērtējumu „1‖, „2‖ vai „3‖ (Attēls Nr. 40). 

 

 
Attēls Nr. 41 

IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora uzņēmēju vērtējums par to jauniešu 
zināšanām un profesionālajām prasmēm, kuri dodas strādāt uz uzņēmumiem uzreiz pēc 

profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora uzľēmēji visaugstāk vērtē jauniešu 
iniciatīvu (83,3% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „4‖ un „5‖ jeb augstā līdz ļoti augstā līmenī), 
radošo domāšanu (77,8%) un valodu zināšanas (66,7%). Viszemāk tiek vērtētas jauno darbinieku 
zināšanas par nozari kopumā, teorētiskās zināšanas, praktiskās profesionālās prasmes un spēja 
patstāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās, ko lielākā uzľēmēju daļa novērtēja kā zemas vai vidējas, 
piešķirot vērtējumu „1‖, „2‖ vai „3‖. Arī elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā, kas tika 
analizēts iepriekš, uzľēmēji viszemāk novērtēja jauno darbinieku zināšanas par nozari kopumā (Attēls 
Nr. 41). 

 
Attēls Nr. 42 

IKT pakalpojumu sektora 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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IKT pakalpojumu sektora uzľēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un profesionālajām 

prasmēm, kuri dodas strādāt uz uzľēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu 
beigšanas, ir zemāks nekā abos iepriekš analizētajos sektoros. Šī sektora uzľēmēji visaugstāk vērtē 
jauniešu iniciatīvu (53% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „4‖ un „5‖ jeb augstā līdz ļoti augstā līmenī), 
radošo domāšanu (50%) un valodu zināšanas (53%). Viszemāk tiek vērtētas jauno darbinieku zināšanas 
par nozari kopumā, teorētiskās zināšanas, praktiskās profesionālās prasmes un spēja patstāvīgi rast 
risinājumu problēmsituācijās, ko lielākā uzľēmēju daļa novērtēja kā zemas vai vidējas, piešķirot 
vērtējumu „1‖, „2‖ vai „3‖. Tas kopumā atbilst uzľēmēju vērtējumam IKT vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības sektorā (Attēls Nr. 42). 

 

Attēls Nr. 43 
Drošības sistēmu pakalpojumu sektora uzņēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un 

profesionālajām prasmēm, kuri dodas strādāt uz uzņēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu 
un tehnikumu beigšanas (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Drošības sistēmu pakalpojumu sektora uzľēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un 
profesionālajām prasmēm, kuri dodas strādāt uz uzľēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu un 
tehnikumu beigšanas, ir zemāks nekā visos iepriekš analizētajos sektoros. Šī sektora uzľēmēji jauniešu 
zināšanas un prasmes kopumā vērtē kā viduvējas, proti, 60% respondentu kā zemas līdz vidējas vērtē 
tādas jauniešu zināšanas un prasmes kā spēja patstāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās, iniciatīva, 
radošā domāšana, zināšanas par nozari kopumā, sociālās prasmes, saskarsmes spējas un psiholoģiskā 
sagatavotība. Izvērtējot jauniešu teorētiskās un valodu zināšanas, respondentu domas dalās, proti, puse 
aptaujāto uzskata, ka šīs zināšanas ir viduvējas, bet pārējā daļa tās vērtē kā augstas (Attēls Nr. 43). 

 

Attēls Nr. 44 
IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora 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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IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora uzľēmēji visaugstāk vērtē jauniešu iniciatīvu 
(56,3% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „4‖ un „5‖ jeb augstā līdz ļoti augstā līmenī) un teorētiskās 
zināšanas (56,3%). Līdzīgi kā iepriekš analizētajos sektoros, viszemāk tiek vērtētas jauno darbinieku 
zināšanas par nozari kopumā, sociālās prasmes, saskarsmes spējas un psiholoģiskā sagatavotība, ko 
vairums respondentu novērtēja kā zemas vai vidējas (Attēls Nr. 44). 

Respondentu viedoklis visos analizētajos sektoros ir līdzīgs, proti, visaugstāk tiek vērtēta 
jauniešu iniciatīva, radošā domāšana un valodu zināšanas, bet salīdzinoši zemāk uzľēmēji vērtē 
jauniešu spēju zināšanas par nozari kopumā, sociālās prasmes, saskarsmes spējas un psiholoģisko 
sagatavotību. 

8.2.2. Izglītotāju vērtējums 

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 raksturots izglītotāju vērtējums par izglītības iestāţu absolventu zināšanām un 
profesionālajām prasmēm. Tas ir nozīmīgs rādītājs, lai noskaidrotu izglītības programmu piedāvājuma 
atbilstību nozares vajadzībām, jo izglītotāji ir tie, kuri ikdienā strādā visciešākajā saskarsmē ar 
izglītojamiem. 

Analīze veikta, pamatojoties uz aptaujā iegūto informāciju, kuras ietvaros tika aptaujātas 
22 izglītības iestādes Latvijā (Pielikums Nr. 2), kurās ir akreditētas EIKT nozares studiju programmas.

80
 

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 u.c.) 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 novērtējums 

Analizējot  absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeni,  secinām, ka  aptaujāto izglītības 
iestāţu absolventu praktiskās iemaľas un teorētiskās zināšanas ir augstas vai ļoti augstas (to norādījuši 
attiecīgi 81,8% un 72,7% izglītotāju). 

 Izvērtējot absolventu vēlamās nākotnes profesijas izvēles skaidrību, spēju iekļauties kolektīvā, 
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas neviens no respondentiem tās nav novērtējis zemu vai ļoti 
zemu. Turklāt izvērtējot šīs iepriekš minētās zināšanas, prasmes un attieksmes, vairāk nekā puse 
respondentu tās novērtēja kā augstas vai ļoti augstas. 

Izvērtējot jauniešu mērķtiecību, respondentu domas dalās, proti, 45,5%  aptaujāto uzskata, ka tā 
ir vidēja, bet 40,9% respondentu norādīja, ka absolventu mērķtiecība ir augsta. Izglītotāji viszemāk vērtē 
absolventu svešvalodu zināšanas, jo 63,6% aptaujāto norādīja, ka šīs zināšanas vērtējamas kā zemas 
vai vidējas. Turklāt respondenti nevienu no analizētajiem kritērijiem nenovērtēja kā ļoti zemu, piešķirot 
vērtējumu „1‖.  

                                                      
 
 
80

 Aptaujas laikā kopumā no 22 izglītības iestādēm  tika saľemtas 23 anketas, jo vienā izglītības iestādē vairāki izglītotāji vēlējās 
sniegt savu viedokli par situāciju nozares izglītības iestādēs Latvijā 
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Attēls Nr. 45 

Absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju novērtējums 
(1-ļoti zems, 2-zems, 3-vidējs, 4-augsts, 5-ļoti augsts līmenis) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Kopumā izglītotāji salīdzinoši augstu vērtē savu absolventu zināšanas, prasmes un attieksmes. 
Vienīgi absolventu svešvalodu zināšanas un mērķtiecību lielākā daļa izglītotāju novērtēja vidēji. Tas 
liecina, ka izglītības iestādēs, kas piedāvā ar EIKT nozari saistītas studiju programmas, nākotnē 
jāpievērš pastiprināta uzmanība šo absolventu zināšanu un attieksmju attīstīšanai (Attēls Nr. 45).  

Tāpat aptaujas dati liecina, ka nedaudz vairāk nekā pusei absolventu ir skaidra vēlamās 
nākotnes profesijas izvēle, proti,  darba pienākumi un audzēkľa vai studenta atbilstība profesijai 
nepieciešamajām iemaľām, bet 45,5% jauniešu profesijas izvēle nav pilnībā skaidra. Tādēļ nākotnē ir 
svarīgi veicināt sadarbību starp izglītības iestādēm un darba devējiem, lai jauniešiem veidotos skaidrāks 
priekšstats par to, kādās profesijās iespējams strādāt un kādas prasmes nepieciešams attīstīt, lai iegūtu 
darbu vēlamajā profesijā.  

Visaugstāk izglītotāji novērtēja absolventu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas. Tas 
parāda, ka kopumā jauniešu pamatprasmes un zināšanas, kas nepieciešamas attiecīgajā profesijā, ir 
augstā līmenī, neskatoties uz to, ka izglītotāju vērtējumā gandrīz pusei jauniešu nav pilnībā skaidri darba 
pienākumi un nepieciešamās prasmes profesijā, kādā pēc izglītības iestādes beigšanas audzēkľi/ 
studenti vēlētos strādāt. 

 
Attēls Nr. 46 

Absolventu raksturojums, kuri strādā iegūtajā profesijā 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Izvērtējot absolventu nodarbinātību, 36,4% izglītotāju norādīja, ka aptuveni puse jeb 40% - 60% 
absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā savā iegūtajā profesijā. Trešā daļa respondentu 
(31,8%) norādīja, ka vairāk nekā puse jeb 60% – 80% absolventu strādā savā iegūtajā profesijā, bet  
4,5% izglītotāju norādīja, ka gandrīz visi, proti, 80% – 100%, absolventu pēc izglītības iestādes 
beigšanas strādā savā iegūtajā profesijā. Vienāda respondentu daļa (4,5%) absolventu nodarbinātību 
raksturo kā vāju, norādot, ka 20% - 40% absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā savā 
iegūtajā profesijā (Attēls Nr. 46). 
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Aptaujas rezultāti liecina, ka pēc izglītības iestāţu pārstāvju sniegtajiem datiem lielākā daļa 
absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā savā iegūtajā profesijā. Turklāt trešā daļa izglītotāju 
norādīja, ka vairāk nekā 60% absolventu ir atraduši darbu iegūtajā profesijā.  

Salīdzinoši liela respondentu daļa (36,4%) norādīja, ka aptuveni puse absolventu strādā savā 
iegūtajā profesijā.  

 
Attēls Nr. 47 

Absolventu nodarbinātības raksturojums 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Liela daļa izglītības iestāţu, kurās akreditētas studiju programmas, kas saistītas ar EIKT nozari, 
absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā profesijā Latvijā (to norādījuši 40,2% izglītotāju); 
17,1% absolventu izvēlas strādāt citā nozarē; 18,7% absolventu turpina izglītību augstākās izglītības 
iestādēs; 18,7% absolventu strādā ārvalstīs, un salīdzinoši neliela absolventu daļa pēc izglītības 
iestādes beigšanas nestrādā un nemācās (3,6%). Par 9,5% absolventu izglītības iestādēm nav 
informācijas (Attēls Nr. 47). 

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 un 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. Tālākizglītības programmu piedāvājums 

Šajā apakšsadaļā sniegts tālākizglītības programmu piedāvājuma raksturojums, pamatojoties uz 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta datiem uz 2012. gada 14. jūniju. Analizējot tālākizglītības programmu 
piedāvājumu EIKT nozarē, var secināt, ka visvairāk tālākizglītības programmu iespējams apgūt 2. 
kvalifikācijas līmeľa profesijās, kuras saskaľā ar nozares ekspertu viedokli nav nepieciešams realizēt kā 
profesionālās izglītības programmas EIKT nozarē. Visplašākais tālākizglītības programmu piedāvājums 
2. kvalifikācijas līmenī vērojams informācijas ievadīšanas operatora  (13 izglītības iestādēs), kuru 
nozares eksperti iesaka izkļaut no profesionālās izglītības piedāvājuma un elektromontiera (11 izglītības 
iestādēs) profesijā. Kopumā analizējot EIKT nozares tālākizglītības programmu piedāvājumu, var 
secināt, ka  tiek piedāvātas tālākizglītības programmas 6 nozares profesijās. 

Tabula Nr. 67 Tālākizglītības programmu piedāvājums EIKT nozarē 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Izglītības iestāde 
Kvalifikāci-
jas līmenis 

Akreditācijas 
spēkā stāšanās 

termiņš 

Akreditācijas 
beigu termiņš 

Datorsistēmu 
tehniķis 

Mācību centrs "MKF" 3 07.11.2006. 06.11.2012. 

Mācību centrs "BUTS" 3 17.06.2010. 12.09.2013. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas 
profesionālā vidusskola 3 

27.07.2010. 20.11.2013. 

40.2% 

17.1% 

18.7% 

8.8% 

3.6% 
9.5% 

Strādā profesijā Latvijā 

Strādā citā nozarē 

Turpina izglītību augstākās 
izglītības iestādēs  

Strādā ārvalstīs  

Nestrādā, nemācās 

Nav informācijas 
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Iegūstamā 
kvalifikācija 

Izglītības iestāde 
Kvalifikāci-
jas līmenis 

Akreditācijas 
spēkā stāšanās 

termiņš 

Akreditācijas 
beigu termiņš 

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" 3 

02.05.2011 15.10.2015 

Rietumzemgales profesionālās izglītības 
kompetences centrs "Jelgavas Amatniecības 
vidusskola" 3 

12.10.2011 19.12.2013 

Ogres Valsts tehnikums 3 09.11.2011 10.09.2015 

Elektriķis 

PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa" 3 19.07.2006. 18.07.2012. 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 3 19.07.2006. 18.07.2012. 

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" 3 

16.08.2006. 15.08.2012. 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 3 

10.10.2006. 09.10.2012. 

AS "Latvenergo" filiāle "MĀCĪBU UN 
ENERGOPĒTNIECĪBAS CENTRS" 3 

28.02.2007. 27.02.2013. 

SIA "Latgales mācību centrs" 3 20.12.2007. 19.12.2013. 

AS "Sadales tīkls" Mācību centrs 3 20.11.2008. 27.02.2013. 

Mācību centrs "BUTS" 3 17.06.2010. 28.05.2013. 

Elektromontieris 

SIA "Latgales mācību centrs" 2 28.02.2007. 27.02.2013. 

Mācību centrs "BUTS" 2 29.05.2007. 28.05.2013. 

SIA "Darba Drošības Serviss" 2 20.12.2007. 19.12.2013. 

AS "Sadales tīkls" Mācību centrs 2 20.11.2008. 27.02.2013. 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 2 

20.11.2008. 09.10.2012. 

Mācību centrs "BUTS" 2 17.06.2010. 28.05.2013. 

SIA "Latgales mācību centrs" 2 17.06.2010. 27.02.2013. 

Skrundas arodvidusskola 2 27.07.2010. 18.03.2015. 

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" 2 

02.05.2011 15.10.2015 

Rietumzemgales profesionālās izglītības 
kompetences centrs "Jelgavas Amatniecības 
vidusskola" 2 

21.10.2011 19.12.2013 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 2 16.11.2011 03.12.2015 

Elektronikas 
tehniķis 

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" 2 

02.05.2011 15.10.2015 

Ogres Valsts tehnikums 3 09.11.2011 10.09.2015 

Informācijas 
ievadīšanas 
operators 

Profesionālās izaugsmes centrs 2 16.08.2006. 15.08.2012. 

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju 
Skola "Citadele" 2 

07.11.2006. 06.11.2012. 

Mācību centrs "LatInSoft" 2 19.12.2006. 18.12.2012. 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Latgales 
mācību centrs" 2 

28.02.2007. 27.02.2013. 

Valsts aģentūras "Sociālās integrācijas centrs" 
Jūrmalas profesionālā vidusskola 2 

21.11.2007. 20.11.2013. 

PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa" 2 18.06.2008. 17.06.2014. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas 
profesionālā vidusskola 2 

20.11.2008. 20.11.2013. 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 2 

19.12.2008. 09.10.2012. 

SIA "Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs 2 17.06.2010. 17.06.2016. 

SIA "MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS 
ABC" 2 

30.03.2011. 07.04.2013. 

Rietumzemgales profesionālās izglītības 
kompetences centrs "Jelgavas Amatniecības 
vidusskola" 2 

12.10.2011 19.12.2013 

Mācību centrs "BUTS" 2 15.06.2012 14.06.2018 

Profesionālās izaugsmes centrs 2 15.06.2012 14.06.2018 

Montāžas darbu 
atslēdznieks 

Vidzemes profesionālās izglītības centrs 2 16.08.2006. 15.08.2012. 

Mācību centrs "BUTS" 2 29.05.2007. 16.04.2013. 

Jelgavas Amatu vidusskola 1 02.03.2011. 06.11.2012. 

Avots: Izglītības kvalitātes valsts dienests 
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Dati par tālākizglītības programmu piedāvājumu liecina, ka visplašākais tālākizglītības 
programmu klāsts vērojams elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā, savukārt pārējos 
sektoros tālākizglītības programmu piedāvājums ir salīdzinoši neliels, proti, ir pieejamas IKT 
pakalpojumu sektora datorsistēmu tehniķa  un informācijas ievadīšanas operatora profesijā, kuras 
savukārt nav pieprasītas darba tirgū. 

8.3.2. Pārkvalifikācijas iespējas, kvalifikācijas celšanas iespējas 

Analizējot uzľēmēju aptaujas rezultātus, var secināt, ka lielākā uzľēmēju daļa uzskata, ka viľu 
uzľēmumos darbiniekiem specifiski kursi ir nepieciešami (72,2%). Salīdzinot rezultātus nozares 
sektoros, redzams, ka visvairāk nepieciešamību pēc specifiskiem kursiem norāda IKT iekārtu, sadzīves 
iekārtu remonta un IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora pārstāvji (attiecīgi 81,3% un 
77,8% respondentu).  

 
Attēls Nr. 48 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem EIKT nozarē sadalījumā pa nozares sektoriem 
Avots: Aptaujas dati 

 

Savukārt elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā respondentu domas atšķiras, proti, 
50% uzľēmumu pārstāvju uzskata, ka šādi kursi ir nepieciešami, bet pārējā respondentu daļa norādīja, 
ka šādas nepieciešamības šobrīd nav. Drošības sistēmu un IKT pakalpojumu sektorā attiecīgi 70% un 
74,2% respondentu norādīja, ka darbiniekiem ir nepieciešami kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (Attēls 
Nr. 48).  
 

50.0% 

77.8% 

74.2% 

70.0% 

81.3% 

72.2% 

50.0% 

22.2% 

25.8% 

30.0% 

18.7% 

27.8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

(26) Datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana, 
(27.12) Elektrosadales un kontroles iekārtu raţošana, 

(27.3) Vadu un instalāciju ierīču raţošana, (27.51) 
Elektriskās sadzīves aparatūras raţošana, (27.9) Citu … 

(46.5) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība ,(47.4) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos  

(61) Telekomunikācija, (62) Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītās tiesības, (63.1) Datu apstrāde, 
uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu 
darbība, (63.9) Citi informācijas pakalpojumi, (63.11) … 

(80.2) Drošības sistēmu pakalpojumi 

(95.1) Datoru un sakaru iekārtu remonts, (95.21) Sadzīves 
elektronisko iekārtu remonts, (95.22) Mājsaimniecības 

piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts 
(veļasmašīnas, plītis, ledusskapji) 

Nozare kopumā 

Jā Nē 
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Attēls Nr. 49 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem EIKT nozarē  sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma 
(%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma redzams, ka visvairāk specifiskie kursi ir nepieciešami 
mazajiem un mikrouzľēmumiem (attiecīgi 74,5% un 75%). Turklāt vismazāko kursu nepieciešamību 
norādījuši vidējo uzľēmumu pārstāvji, proti, šajā kategorijā lielākā daļa (62,5%) respondentu norādīja, 
ka tiem nav nepieciešami specifiski kursi. Lielo uzľēmumu kategorijā 66,7% uzľēmumu pārstāvju 
uzskata, ka viľu pārstāvētajos uzľēmumos kvalifikācijas paaugstināšanas kursi ir nepieciešami, 
savukārt trešā daļa (33,3%) respondentu šādu nepieciešamību neredz (Attēls Nr. 49).  Kursi, pēc kuriem 
respondenti izteikuši nepieciešamību, pievienoti Pielikumā Nr. 4. 

 
Attēls Nr. 50 

Iespēja apgūt papildus zināšanas un prasmes uzņēmumos EIKT  nozarē sadalījumā pa nozares 
sektoriem (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot darbinieku iespējas apgūt papildu zināšanas un prasmes, var secināt, ka nozarē 
kopumā šīs iespējas ir apmierinošas, proti, 20,6% uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka uzľēmumos 

66.7% 

37.5% 

74.5% 

75.0% 

72.2% 

33.3% 

62.5% 

25.5% 
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27.8% 
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Lielais uzľēmums 

Vidējais uzľēmums 

Mazais uzľēmums 

Mikrouzľēmums 

Nozare kopumā 

Jā Nē 

31.3% 

22.2% 

22.7% 

10.0% 

6.3% 

20.6% 

6.3% 

27.8% 

15.2% 

10.0% 

18.8% 

15.9% 

56.3% 

33.3% 

34.8% 

20.0% 

18.8% 

34.1% 

6.3% 

16.7% 

27.3% 

60.0% 

56.3% 

29.4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

(26) Datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana, 
(27.12) Elektrosadales un kontroles iekārtu raţošana, 

(27.3) Vadu un instalāciju ierīču raţošana, (27.51) 
Elektriskās sadzīves aparatūras raţošana, (27.9) Citu … 

(46.5) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība ,(47.4) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos  

(61) Telekomunikācija, (62) Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītās tiesības, (63.1) Datu apstrāde, 
uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu 
darbība, (63.9) Citi informācijas pakalpojumi, (63.11) … 

(80.2) Drošības sistēmu pakalpojumi 

(95.1) Datoru un sakaru iekārtu remonts, (95.21) Sadzīves 
elektronisko iekārtu remonts, (95.22) Mājsaimniecības 

piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts 
(veļasmašīnas, plītis, ledusskapji) 

Nozare kopumā 

Iespējas mācīt labākas, nekā jebkur citur 

Iespējas mācīt tikai iesācējus pamatlīmenī 

Iespējas mācīt esošos darbiniekus, lai uzturētu kompetences līmeni    

Nevar piedāvāt mācību iespējas 
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piedāvātās apmācības iespējas ir labākas nekā jebkur citur, 15,9% uzľēmumu ir iespējas mācīt tikai 
iesācējus pamatlīmenī, 34,1% uzľēmumu piedāvā iespējas mācīt esošos darbiniekus, lai uzturētu viľu 
kompetences līmeni, bet 29,4% uzľēmēju norādīja, ka viľu pārstāvētie uzľēmumi šobrīd nevar piedāvāt 
šādas apmācības iespējas (Attēls Nr. 50). Tas skaidrojams ar to, ka nozare strauji mainās, tehnoloģijas 
attīstās un darbiniekiem ir jānodrošina atbilstoša tālākizglītība. 

Labākās apmācības iespējas tiek piedāvātas elektronisko un optisko iekārtu raţošanas un IKT 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecībās sektora uzľēmumos, jo attiecīgi tikai 6,3% un 16,7% sektora 
pārstāvju norādīja, ka nevar piedāvāt apmācības iespējas, bet attiecīgi 31,3% un 22,2% šo sektoru 
pārstāvju uzskata, ka uzľēmumā iespējas apmācīt darbiniekus ir labākas nekā jebkur citur.  

Savukārt IKT pakalpojumu sektorā 34,8% uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka viľu pārstāvētie 
uzľēmumi piedāvā apmācību esošajiem darbiniekiem, lai uzturētu viľu kompetences līmeni, 
22,7% uzľēmumu pārstāvju šajā sektorā uzskata, ka to piedāvātās apmācības iespējas ir labākas nekā 
jebkur citur, 15,2% uzľēmumu piedāvā apmācību tikai iesācējiem pamatlīmenī, bet 27,3% uzľēmumu 
nevar piedāvāt apmācības iespējas. Apmācības iespējas drošības sistēmu pakalpojumu un IKT iekārtu, 
sadzīves iekārtu remonta sektorā ir visvājākās salīdzinājumā ar citiem sektoriem, jo attiecīgi 60% un 
56,3% šo sektoru uzľēmumu saviem darbiniekiem šobrīd nespēj nodrošināt apmācību kvalifikācijas 
paaugstināšanai. 

 

Attēls Nr. 51 
Iespēja apgūt papildus zināšanas un prasmes uzņēmumos EIKT nozarē  sadalījumā pēc 

uzņēmuma lieluma (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Nozarē kopumā 20,6% respondentu norādījuši, ka viľu uzľēmumā iespējas apmācīt jaunos 
darbiniekus ir labākas nekā jebkur citur, savukārt 15,9% uzľēmumu piedāvā apmācības iespējas  
iesācējiem pamatlīmenī, 34,1% uzľēmumu nodrošina apmācību esošajiem darbiniekiem, lai uzturētu 
viľu kompetences līmeni, bet 29,4% uzľēmumu saviem darbiniekiem apmācību piedāvāt nevar. 
Aptaujas rezultāti liecina, ka 66,7% lielo uzľēmumu pārstāvju ir norādījuši, ka viľu pārstāvētajos 
uzľēmumos apmācības iespējas ir labākas nekā jebkur citur piedāvātās iespējas, savukārt visvairāk 
mikrouzľēmumu pārstāvju (41,2%) norādīja, ka viľu pārstāvētie uzľēmumi nevar piedāvāt apmācības 
iespējas. Mazo uzľēmumu kategorijā vairums respondentu (36,2%) norādīja, ka uzľēmumos tiek 
piedāvātas mācības esošajiem darbiniekiem, lai uzturētu viľu kompetences līmeni, savukārt vidējo 
uzľēmumu kategorijā 50% uzľēmumu pārstāvju uzskata, ka to piedāvātās mācības ir labākas nekā 
jebkur citur, bet pārējā respondentu daļa (50%) norādīja, ka tie darbiniekiem spēj piedāvāt mācības, lai 
uzturētu kompetences līmeni (Attēls Nr. 51).  

Rezultāti liecina par tendenci, ka lielāki uzľēmumi var piedāvāt labākas apmācības iespējas 
saviem darbiniekiem. Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka šādiem uzľēmumiem ir pieejami vairāk 
resursi un augstāka kapacitāte, lai nodrošinātu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.  
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Attēls Nr. 52 
Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursu rīkošanas biežums EIKT nozarē sadalījumā 

pa nozares sektoriem (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursu rīkošanas bieţumu, 37,3% 
uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka šādus kursus tie rīko retāk nekā reizi gadā, bet 29,7% uzľēmumu tos 
nerīko nekad (Attēls Nr. 52).  

 64,3% IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektora un 50% drošības pakalpojumu sektora 
uzľēmēju norādīja, ka profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus tie nerīko nekad. Situācija 
atšķiras pārējos sektoros, kur lielākā daļa respondentu norādīja, ka kvalifikācijas paaugstināšanas kursi 
tiek rīkoti retāk nekā reizi gadā (to norādījuši 37,5%-43,8% respondentu). 

 

Attēls Nr. 53 
Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursu rīkošanas biežums uzņēmējdarbības, 

finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozarē sadalījumā pēc uzņēmumu lieluma (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot profesionālās pilnveides kursu rīkošanas EIKT nozarē sadalījumā pa uzľēmumu 
lieluma kategorijām, var secināt, ka visbieţāk šādi kursi tiek rīkoti lielajos uzľēmumos, proti, 
66,7% respondentu norādīja, ka kursi tiek rīkoti bieţāk nekā reizi pusgadā, bet 33,3% respondentu 
norādīja, ka aptuveni reizi gadā (Attēls Nr. 53).  
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(26) Datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana, 
(27.12) Elektrosadales un kontroles iekārtu raţošana, 

(27.3) Vadu un instalāciju ierīču raţošana, (27.51) 
Elektriskās sadzīves aparatūras raţošana, (27.9) Citu … 

(46.5) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība ,(47.4) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos  

(61) Telekomunikācija, (62) Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītās tiesības, (63.1) Datu apstrāde, 
uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu 
darbība, (63.9) Citi informācijas pakalpojumi, (63.11) … 

(80.2) Drošības sistēmu pakalpojumi 

(95.1) Datoru un sakaru iekārtu remonts, (95.21) Sadzīves 
elektronisko iekārtu remonts, (95.22) Mājsaimniecības 
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Vidējo uzľēmumu kategorijā lielākā daļa aptaujāto norādīja, ka uzľēmumi darbinieku pilnveides 
kursus organizē aptuveni reizi pusgadā (42,9%) vai bieţāk nekā reizi pusgadā (28,6%). 

Savukārt 52,3% respondentu mazo uzľēmumu kategorijā norādīja, ka profesionālās pilnveides 
kursi darbiniekiem tiek organizēti retāk nekā vienu reizi gadā.  

Mikrouzľēmumu kategorijā 46,9% respondentu norādīja, ka tie saviem darbiniekiem nevar 
piedāvāt profesionālās pilnveides kursus, bet vien 37,3% aptaujāto norādīja, ka šādi pilnveides kursi tiek 
rīkoti retāk nekā vienu reizi gadā. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākos uzľēmumos darbinieku pilnveides kursi tiek rīkoti 
ievērojami bieţāk nekā mikro un mazajos uzľēmumos. Tas atbilst iepriekš analizētajam, proti, lielajiem 
un vidējiem uzľēmumiem ir labākas iespējas apmācīt darbiniekus, jo tiem ir pieejami vairāk resursi un 
kapacitāte, lai nodrošinātu šādas apmācības iespējas. 

 
Attēls Nr. 54 

EIKT  nozares uzņēmumi, kas ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 Nozarē kopumā redzams, ka 25,4% uzľēmumu ir gatavi pilnībā finansēt, bet 39,7% daļēji 
finansēt darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu. IKT iekārtu, sadzīves iekārtu un drošības sistēmu 
pakalpojumu sektorā attiecīgi 81,3% un 50% respondentu norādīja, ka šobrīd nav gatavi piešķirt 
līdzekļus darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai. Drošības sistēmu pakalpojumu sektorā otra puse 
(50%) respondentu norādīja, ka tie ir gatavi to finansēt daļēji (Attēls Nr. 54).  

IKT pakalpojumu sektorā gatavību piešķirt finanšu līdzekļus darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšanai ir izteikuši 30,3% respondentu, bet 45,5% respondentu norādīja, ka ir gatavi to finansēt 
daļēji. 44,4% IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka 
uzľēmumi nav gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu, bet elektronisko un optisko iekārtu 
raţošanas sektorā vienāda respondentu daļa (43,8%) norādīja, ka ir gatavi pilnībā vai daļēji piešķirt 
finanšu līdzekļus darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai. 
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Attēls Nr. 55 

EIKT nozares uzņēmumi, kas ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu, sadalījumā pēc 
uzņēmumu lieluma (%)  

Avots: Aptaujas dati 

Kopumā 34,9% EIKT nozares uzľēmumu nav gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu, 
bet attiecīgi 25,4% un 39,7% uzľēmumu ir gatavi to finansēt pilnībā vai daļēji. Turklāt, respondentu 
viedoklis ir viennozīmīgs lielo uzľēmumu kategorijā, proti, pilnīgi visi lielo uzľēmumu pārstāvji norādīja, 
ka tie ir gatavi piešķirt līdzekļus pasākumiem darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai (Attēls Nr. 55). 

 
Attēls Nr. 56 

EIKT nozares uzņēmumi, kas finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu sadalījumā pa nozares 
sektoriem (%)  

Avots: Aptaujas dati 

Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa nozares uzľēmumu šobrīd nefinansē darbinieku 
kvalifikācijas celšanu (54,8%). Sadalījumā pa sektoriem redzams, ka lielākais uzľēmumu skaits, kuri 
šobrīd to finansē, ir elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā (31,3% finansē, bet 25% daļēji 
finansē) un IKT pakalpojumu (24,2% finansē, bet 31,8% daļēji finansē) sektorā. Savukārt pesimistiskāka 
situācija vērojama IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta un drošība sistēmu pakalpojumu sektorā, kur 
attiecīgi 100% un 70% respondentu norādīja, ka darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana šobrīd netiek 
finansēta, kas liecina par ierobeţotām pilnveides iespējām šajā sektorā nodarbinātajiem (Attēls Nr. 56). 
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Attēls Nr. 57 

EIKT nozares uzņēmumi, kas finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu,  sadalījumā pēc 
uzņēmumu lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 

EIKT nozarē kopumā 45,2% uzľēmumu šobrīd finansē vai daļēji finansē darbinieku kvalifikācijas 
celšanu, bet 54,8% uzľēmumu šobrīd neiegulda finanšu līdzekļus darbinieku zināšanu un prasmju 
attīstīšanā. Turklāt saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem pilnīgi visi lielo uzľēmumu pārstāvji un 
puse vidējo uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka viľu pārstāvētie uzľēmumi šobrīd finansē darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšanu (Attēls Nr. 57). 

Kopumā aptaujas rezultāti liecina par tendenci, ka lielāki uzľēmumi var piedāvāt labākas 
apmācības iespējas saviem darbiniekiem. Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka šādiem uzľēmumiem ir 
pieejami vairāk resursi un augstāka kapacitāte, lai nodrošinātu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu. 
Saskaľā ar nozares ekspertu viedokli izglītības iestādēm ir jāiemāca pamatzināšanas, kas vajadzīgas 
nozarē strādājošiem, spēju mācīties un  izmantot daţādas tehnoloģiju sistēmas. Savukārt specifiskāku 
apmācību var nodrošināt uzľēmumi.  

8.4. Uzľēmumos strādājošie ar īpašām vajadzībām 
Analizējot rezultātus par to, vai EIKT nozares uzľēmumi nodarbina cilvēkus ar īpašām 

vajadzībām, redzams, ka lielākā uzľēmumu daļa to nedara (90,5%) un tikai 7,1% to plāno to darīt 
tuvākajā laikā (Attēls Nr. 58). 
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Attēls Nr. 58 

Uzņēmumi, kas nodarbina vai plāno nodarbināt darbiniekus ar īpašām vajadzībām  sadalījumā 
nozares sektoriem (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Saskaľā ar aptaujas rezultātiem IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā nav 
neviena uzľēmuma, kas nodarbinātu vai vismaz plānotu nodarbināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām. 
Visvairāk cilvēkus ar īpašām vajadzībām nodarbina elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā 
(to norādījuši 12,5% respondentu). 

 
Attēls Nr. 59 

Uzņēmumi, kas nodarbina vai plāno nodarbināt darbiniekus ar īpašām vajadzībām sadalījumā 
pēc uzņēmumu lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Saskaľā ar aptaujas rezultātiem neviens no lielajiem uzľēmumiem nenodarbina strādājošos ar 
īpašām vajadzībām, taču 33,3% respondentu norādīja, ka plāno to darīt. Visvairāk uzľēmumu, kuri 
nodarbina darbiniekus ar īpašām vajadzībām, ir vidējo uzľēmumu kategorijā (12,5%), savukārt 
93,6% mazo uzľēmumu un 89,7% mikrouzľēmumu pārstāvju norādīja, ka tie nenodarbina strādājošos 
ar īpašām vajadzībām (Attēls Nr. 59). 
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8.5. 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. 

Darba devēju un izglītības iestāţu sadarbības analīze parāda, ka izglītības iestādes saľem 
atbalstu no uzľēmējiem galvenokārt, organizējot prakses vietas uzľēmumos (82,6% izglītotāju šo 
sadarbības veidu novērtēja ar „3‖, „4‖ un „5‖ jeb praktizētu vai praktizētu bieţi). Cieša sadarbību starp 
darba devējiem un izglītotājiem tiek īstenota arī uzľēmumos organizējot mācību ekskursijas (69,5%).  

 

Attēls Nr. 60 
Augstākās un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem                                         

(1-netiek praktizēta; 5- tiek praktizēta bieži) 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

  

Salīdzinoši mazāk tiek īstenotas visas pārējās sadarbības formas, piemēram, uzľēmumu 
stipendijas audzēkľiem, uzľēmēju dāvinājumi, piemēram, raţošanas iekārtas (87% respondentu 
norādīja, ka šādu sadarbību neīsteno), ziedojumi izglītības iestādēm materiālās bāzes uzlabošanai 
(73,9%), uzľēmēju līdzfinansējums mācību programmu izstrādē (95,7%). Salīdzinoši vāji tiek īstenoti arī 
tādi sadarbības veidi kā uzľēmumu speciālistu iesaistīšana lekciju lasīšanā (56,5% respondentu 
norādīja, ka šāda sadarbība netiek praktizēta vai tiek praktizēta reti, piešķirot vērtējumu „1‖ un „2‖) 
(Attēls Nr. 60). 

Secinām, ka pastāv daţādi sadarbības veidi, kas ir atkarīgi no katras konkrētas izglītības 
iestādes. Kopumā uzľēmēju un izglītības iestāţu sadarbība galvenokārt tiek īstenota, organizējot 
mācību ekskursijas un prakses uzľēmumos, bet pārējie izvērtējamie sadarbības veidi kopumā netiek 
īstenoti. Nozares eksperti pētījuma laikā izteica viedokli, ka sadarbība ir apgrūtināta atšķirīgu uzskatu 
par to, kas ir jāmācas izglītības iestādē, dēļ. Tomēr sadarbība  starp izglītības iestādēm un darba 
devējiem tiek veicināta, piemēram, aicinot uzľēmējus vieslekcijās izglītības iestādēs un izglītojamos 
ekskursijās uz nozares uzľēmumiem, lai pēc iespējas labāk nodrošinātu izglītojamo prasmju un 
zināšanu attīstīšanu atbilstoši darba tirgus vajadzībām. 

8.5.1. Prakses organizēšanas iespējas 

No kopējā praktikantu skaita, kuri bijuši praksē uzľēmumos pēdējo trīs gadu laikā, lielāko daļu 
veido praktikanti ar profesionālo vidējo un arodizglītību (54%). Arī praksē pieľemto augstākās izglītības 
iestāţu studentu īpatsvars ir salīdzinoši liels (43,5%). 
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Attēls Nr. 61 

Pēdējos trīs gados EIKT nozares uzņēmumos uzņemto praktikantu skaits (%)  
Avots: Aptaujas dati 

 
Vislielākais profesionālās vidējās un arodizglītības iestāţu praktikantu īpatsvars ir IKT iekārtu, 

sadzīves iekārtu remonta (100%) un elektronisko un optisko iekārtu raţošanas (60,9%) sektorā. 
Savukārt lielākais augstākās profesionālās izglītības iestāţu praktikantu skaits vērojams drošības 
sistēmu pakalpojumu (61,5%) un IKT pakalpojumu (54,4%) sektorā. 44,9% IKT vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības sektora praktikantu pēdējo trīs gadu laikā ir bijuši praktikanti ar profesionālo vidējo 
un arodizglītību, 42,9% - ar augstāko izglītību, bet 12,2% - ar citu izglītību, piemēram, NVA vai maksas 
kursos apmācību ieguvušie praktikanti (Attēls Nr. 61). Aptaujas rezultāti liecina par tendenci, ka liela 
daļa augstskolu studentu mācības apvieno ar praktisko iemaľu attīstīšanu nozares uzľēmumos.  
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Attēls Nr. 62 

Pēdējos trīs gados pēc prakses beigām uzņēmumos strādāt palikušo praktikantu skaits EIKT 
nozarē (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Visliekākais pēc prakses beigām uzľēmumos strādāt palikušo praktikantu skaits pēdējos trīs 
gados ir praktikanti ar profesionālo vidējo un arodizglītību (50,4%). Arī praktikantu īpatsvars ar augstāko 
profesionālo izglītību (48,1%) ir salīdzinoši liels. Izteikts praktikantu ar augstāko izglītību īpatsvars 
vērojams IKT pakalpojumu sektorā (58,2%), savukārt ar profesionālo vidējo un arodizglītību -  
elektronisko un optisko iekārtu raţošanas sektorā (59,1%). Puse IKT vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības sektorā pēc prakses beigām strādāt palikušo praktikantu ir ar augstāko profesionālo 
izglītību, bet 43,8% - ar profesionālo vidējo un arodizglītību. EIKT nozarē pēc prakses beigām strādāt 
palikušo praktikantu ar cita veida izglītību, piemēram, NVA, daţādu maksas kursu, skaits uzľēmumos ir 
salīdzinoši mazs (1,6% - 6,2%) (Attēls Nr. 62). 

Kopumā tendences pēdējos trīs gados uzľēmumos praksē pieľemto un pēc prakses beigām 
strādāt palikušo praktikantu ir profesionālās vidējās un arodizglītības iestāţu audzēkľi. Arī  augstākās 
izglītības iestāţu studentu, kas uzľemti praksē un pēc tās beigām palikuši strādāt uzľēmumos, 
īpatsvars ir salīdzinoši liels, bet citu praktikantu, t.sk. NVA un maksas kursu, īpatsvars ir pavisam neliels. 

8.5.2. Nozares tehnoloģiju izmantošana apmācības procesā 

Saskaľā ar izglītības iestāţu pārstāvju viedokli materiāli tehniskajai bāzei, it īpaši 
programmatūrai, ir būtiska nozīme mācību procesa organizācijā. IKT tehnoloģijas apmācību procesā tiek 
izmantotas lielā daļā izglītības iestāţu, proti, praktiskās un teorētiskās zināšanas tiek attīstītas, strādājot 
datorklasēs, kas aprīkotas ar speciālām datorprogrammām un interneta pieslēgumu. Izglītotāji norāda, 
ka praktisko darbu, mācību un kvalifikācijas prakšu laikā uzľēmumos izglītojamie padziļināti iepazīstas 
ar jaunākajām nozares tehnoloģijām. Par katru izglītojamo ir atbildīgs uzľēmuma prakses vadītājs, kurš 
praktikantu apmāca darbam ar specifiskām nozares tehnoloģijām un  darba paľēmieniem. 

Kādas izglītības iestādes pārstāvis norādīja, ka lielākā daļa mūsdienu tehnoloģiju un jaunāko 
materiālu skolā tiek nodrošināti, pateicoties veiksmīgai ilgtermiľa sadarbībai ar materiālu raţotājiem. 
Tādējādi šāda skolas vadības iniciatīva veidot ilgtermiľa sadarbību ar materiālu raţotājiem dod iespēju 
izmantot jaunākos materiālus praktiskajās mācībās. Savukārt citās izglītības iestādēs jauns aprīkojums ir 
iegādāts, pateicoties ESF un ERAF projektu līdzfinansējumam. 

Kopumā izglītības iestādēs nozares tehnoloģijas tiek izmantotas atbilstoši īstenojamo izglītības 
programmu tehniskā nodrošinājuma prasībām. Nozares tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā 
galvenokārt ietekmē izglītības iestādes budţets. Ľemot vērā to, ka, samazinoties audzēkľu skaitam, 
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samazinās arī finansējums, atsevišķām izglītības iestādēm nav pieejami finanšu līdzekļi plānveidīgai un 
pastāvīgai jaunāko tehnoloģiju ieviešanai mācību procesā. Tādēļ ne visās izglītības iestādēs ir 
iespējams nodrošināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.  

Vairāku izglītības iestāţu pārstāvji norādīja, ka kopumā pieejamais finansējums materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošanai ir nepietiekams, lai nodrošinātu atbilstošu IKT mācību bāzi. Turklāt 
jaunāko tehnoloģiju ieviešana daţkārt ir apgrūtinoša, jo katram uzľēmumam mēdz būt sava tehnoloģiju 
sistēma, piemēram atšķirīgas operētājsistēmas, bet darbam ar katru no šīm operētājsistēmām 
nepieciešama atsevišķa apmācība. 

8.5.3. Nozares speciālistu iesaistīšanās izglītības procesā 

Izvērtējot nozares speciālistu iesaisti izglītības procesā, izglītības iestāţu pārstāvju viedoklis 
atšķiras. Daļa izglītotāju norādīja, ka sadarbība ar nozares speciālistiem ir vērtējama kā laba, proti, 
daudzi izglītības iestādes pasniedzēji ir praktizējošie nozares speciālisti, kas strādā Latvijas IKT 
uzľēmumos.  Nozares speciālisti tiek iesaistīti arī jaunu programmu izstrādē, nodarbību vadīšanā, 
eksāmenu vērtēšanas komisijās profesionālās kvalifikācijas eksāmenos, konkursu un diplomdarbu 
vērtēšanā, kā arī nereti iepazīstina ar nozares jaunākajiem produktiem. Tāpat nozares speciālisti tiek 
uzaicināti darboties izglītības iestāţu padomēs, organizēt mācību un kvalifikācijas prakses, daţādus 
konkursus u.c. Izglītības iestādēm ar daţādu nozaru uzľēmumiem ir parakstīti arī sadarbības līgumi. 
Atbilstoši tiem nozares speciālisti tiek iesaistīti izglītības programmu aktualizēšanā, līdzdalībā 
kvalifikācijas eksāmenos, iespēju robeţās praktisko nodarbību, mācību un kvalifikācijas prakšu un darba  
vietu nodrošināšanā. Pēc praktisko nodarbību, mācību un kvalifikācijas prakšu norises prakšu vadītāji 
uzľēmumos sagatavo praktikantu raksturojumus.  

Kādas izglītības iestādes pārstāvji izglītojamos aktīvi piesaka  uzľēmumu atvērto durvju dienām, 
kur  izglītojamajiem  ir iespēja tikties  ar nozaru speciālistiem, iepazīt darba vidi, iekārtas, jaunāko 
tehnoloģiju pielietošanu un uzdot jautājumus speciālistiem. Īpaši nozīmīgi tas ir pirmo kursu 
izglītojamajiem. Izglītojamo tikšanās ar nozares speciālistiem sniedz padziļinātu priekšstatu 
izglītojamajiem gan par izvēlēto profesiju, gan par darba devēju prasībām topošajiem darba ľēmējiem. 

Savukārt daļa izglītotāju norādīja, ka sadarbība ar nozares speciālistiem nav aktīva, jo ir 
ievērojami mazinājusies darba devēju ieinteresētība iesaistīties izglītības procesā, kā arī nozares 
speciālisti pārsvarā ir bez zinātniskajiem grādiem, kas ļoti ietekmē viľu atalgojumu izglītības iestādēs.  

8.6. Ierobeţojumi izglītībai 
Pēdējais aspekts, kas tiks analizēts šajā sadaļā, ir izglītības iestāţu darbu ietekmējošie faktori, 

pamatojoties uz izglītības iestāţu aptaujas rezultātiem. Kopumā neviens no analizētajiem faktoriem pēc 
izglītotāju domām nav būtiska problēma izglītības iestādēs EIKT nozarē. Vismazāk problemātiska 
izglītotāju vērtējumā ir pārāk šaura vai plaša specializācija, ko norādīja attiecīgi 82,6% un 86,9% 
respondentu, piešķirot vērtējumu „1‖ un „2‖). Turklāt 56,5% no šiem respondentiem norādīja, ka pārāk 
šaura vai plaša specializācija izglītības iestādēs pilnībā nav problēma (Attēls Nr. 63). 

Savukārt kā vidēju vai būtisku problēmu 47,9% respondentu norādīja informācijas trūkumu 
potenciālajiem audzēkľiem darba devējiem un sabiedrībai kopumā. Arī, izvērtējot prakses vietu 
nodrošinājumu, respondentu domas dalās, proti, 43,5% izglītotāju uzskata, ka šobrīd izglītības iestādēs 
Latvijā tā ir vidēja vai būtiska problēma. Daļa izglītības iestāţu pārstāvju kā vidēji vai būtiski 
problemātisku vērtē arī izglītojošā personāla trūkumu vai to nepietiekamu kvalifikāciju un pārāk 
novecojusi vai neatbilstoša materiālā bāze (52,2% respondentu norādīja, ka tā ir vidēja līdz būtiska 
problēma). 
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Attēls Nr. 63 

 Problēmas/nepilnības nozares profesionālās izglītības iestādēs Latvijā 
(1-nav problēma; 5-būtiska problēma) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Kopumā secinām, ka izglītotāju vērtējumā nozares profesionālās izglītības iestādēs Latvijā nav 
būtisku problēmu, bet atsevišķās jomās, piemēram, informācijas pieejamībā potenciālajiem audzēkľiem, 
darba devējiem un sabiedrībai kopumā, kā arī izglītības iestāţu materiālās bāzes un prakses 
nodrošināšanā jāveic pasākumi, lai novērstu iespējamās problēmas nākotnē. 

 

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošie faktori 

Galvenie izglītības iestāţu spēju pildīt savu uzdevumu, proti, sniegt kvalitatīvas vispārējās un 
profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem, ietekmējošie faktori izglītotāju vērtējumā ir 
izglītības sistēmas administratīvo šķēršļu ietekme, mācību iestādes darbības plāna ar prioritātēm 
esamība, IT infrastruktūras un kvalificētu pedagogu un administratīvā personāla pieejamība 
(68,2% respondentu norādīja, ka šo faktoru ietekme ir augsta vai ļoti augsta),  

Arī nozares zemais prestiţs sabiedrībā un informācija par nozares attīstības tendencēm 
izglītotāju vērtējumā ir svarīgi izglītības iestāţu darbu ietekmējošie faktori (63,6% respondentu šos 
faktorus novērtēja kā augstas vai ļoti augstas ietekmes).  

Pēc aptaujas datiem tādiem faktoriem kā informācijas par nozares speciālistu pieprasījumu 
pieejamība, vispārējās infrastruktūras attīstības līmenis, kā arī finanšu līdzekļu pieejamība ir niecīga vai 
vidēja ietekme uz izglītības iestādes darbu (to norādījuši attiecīgi 63,7%, 54,5% un 54,5% respondentu). 
Respondentu domas dalās, izvērtējot apmācību tehnisko iekārtu pieejamības izglītības iestādē ietekmi 
uz tās darbu, proti, 50% izglītotāju uzskata, ka šī faktora ietekme ir vidēja, bet pārējie 50% norādīja, ka 
šī faktora ietekme ir augsta vai ļoti augsta. 
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Attēls Nr. 64 

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošo faktoru novērtējums 
(1-niecīga, 2-zema, 3-vidēja, 4-augsta, 5-ļoti augsta ietekme) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Kopumā izvērtējot trīs faktoru ietekmi, proti, IT infrastruktūras, kvalificētu pedagogu un 
administratīvā personāla pieejamību, kā arī apmācību tehnisko iekārtu esamības izglītības iestādē, 
neviens no izglītotājiem tos nenovērtēja kā zemas vai niecīgas ietekmes faktorus. Tas  liecina, ka EIKT 
nozarē pēc izglītotāju domām visvairāk izglītības iestāţu darbu ietekmē iestādes iekšējie pieejamie 
resursi, savukārt ārējiem faktoriem, t.sk. informācijai par nozares speciālistu pieprasījumu, konkurencei 
izglītības sistēmā, finanšu līdzekļu pieejamībai, ir mazāk svarīga loma, lai gan kopumā visi faktori ir 
vidējas vai augstas ietekmes (Attēls Nr. 64). 

Izglītības iestāžu saņemtais atbalsts 

Analizējot izglītības iestāţu saľemto atbalstu, 61,9%  un 71,4% izglītotāju norādīja, ka vietējo un 
reģionālo pašvaldību sniegtais atbalsts vērtējams kā niecīgs vai zems, no kuriem attiecīgi 33,3% un 
47,6% respondentu šo atbalstu vērtēja kā niecīgu. Tas liecina, ka šīm atbalsta formām praktiski nav 
ietekmes uz izglītības iestāţu darbu. 66,6% respondentu norādīja, ka valsts atbalsta programmu un/vai 
institūciju ietekme uz izglītības iestādes darbu ir niecīga vai vidēja. Kā niecīgas vai vidējas ietekmes 
faktors tiek raksturota arī sadarbība ar NVO un asociācijām, ko norādījuši 72,7% izglītotāju. Savukārt 
pēc 59,1% respondentu domām  IT infrastruktūras pieejamībai ir augsta vai ļoti augsta ietekme uz 
izglītības iestādes darbu. 

 
Attēls Nr. 65 

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 
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Kopumā secinām, ka neviena no izvērtējamam sadarbības formām starp izglītības iestādēm un 

daţādām institūcijām (pašvaldībām, valsts institūcijām, asociācijām, u.c.) nav cieša un izglītības 
iestādes kopumā nesaľem pietiekamu atbalstu savas darbības veicināšanai. Vienīgais faktors, ko 
izglītotāji novērtējuši kā augstas vai ļoti augstas ietekmes, ir IT infrastruktūras pieejamība (Attēls Nr. 65). 

8.7. Kopsavilkums 
Latvijā ir salīdzinoši liels skaits to izglītības iestāţu, kurās ir akreditētas ar EIKT nozari saistītas 

studiju programmas (61 izglītības iestādē; 26 daţādas profesijās). Visvairāk akreditētu studiju 
programmu izglītības iestādēs Latvijā tiek piedāvāts informācijas ievadīšanas operatora, datorsistēmu 
tehniķa, programmēšanas tehniķa, kā arī elektriķa, atslēdznieka, elektromontiera profesijā, turklāt 
vairums studiju programmu tiek īstenotas 2. un 3. kvalifikācijas līmenī. Tomēr atbilstoši nozares ekspertu 
prognozēm, turpmāk vairāk būs nepieciešami tieši augstāku kvalifikāciju darbinieki (4. un 5.līmenis), 
savukārt atsevišķas 2. kvalifikācijas līmeľa programmas nebūs aktuālas, jo attiecīgus pienākumus var 
veikt cilvēks bez pilna apjoma profesionālās izglītības programmas beigšanas.  

Šobrīd EIKT nozarē ir izstrādāti 24 profesiju standarti, taču tikai trīs no tiem, programmēšanas 
inţenieris, informācijas ievadīšanas operators un multimediju dizaina speciālists, ir apstiprināti, sākot ar 
2007. gadu, kas liecina par to, ka lielākā daļa profesiju standartu ir novecojuši, tādēļ nepieciešama to 
pārskatīšana, īpaši ľemot vērā nozares straujo attīstību pēdējā desmitgadē. 

2011. gadā EIKT nozares izglītības programmās 2. un 3. kvalifikācijas līmenī kopumā mācījās 
3 146 audzēkľi, no kuriem visvairāk jauniešu mācījās datorsistēmu (399 audzēkľi) un enerģētikas un 
elektrotehnikas (270 audzēkľi) izglītības programmās. Laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam 
audzēkľu skaits EIKT nozares izglītības programmās ir samazinājies par aptuveni 15,7%, lai gan 
absolventu skaits attiecīgajā laika periodā kopumā ir palielinājies par 5,3%. 

Analizējot vienas no vadošajām izglītības iestādēm, Rīgas Tehniskās universitātes,  absolventu 
skaitu pēdējo četru mācību gadu laikā, tika secināts, ka vairums programmu absolventu beiguši 
akadēmiskās izglītības programmas, no kurām lielākais absolventu skaits ir vērojams telekomunikācijās 
(336 un 196 absolventi ieguvuši bakalaura un maģistra grādu). Taču profesionālajās 1. un 2. līmeľa 
profesionālās augstākās izglītības programmās lielākais absolventu skaits vērojams informācijas 
tehnoloģiju (83 absolventi) un datorsistēmu izglītības programmā (48 absolventi - koledţas; 42 
absolventi - profesionālā bakalaura grāda un/vai 5.līmeľa profesionālās kvalifikācijas un 49 absolventi - 
5.līmeľa profesionālās kvalifikācijas un/vai profesionālā maģistra grāda izglītības programmās). 

Izvērtējot sagatavoto speciālistu atbilstību nozares vajadzībām, uzľēmēju un izglītības iestāţu 
pārstāvju viedoklis daļēji atšķiras. Uzľēmēji visaugstāk vērtē jauniešu iniciatīvu, radošo domāšanu un 
valodu zināšanas, bet izglītības iestāţu pārstāvji - absolventu teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaľas, savukārt, svešvalodu zināšanas un mērķtiecība pēc izglītības iestāţu pārstāvju domām ir 
vidēja. Tajā pašā laikā nozares eksperti norāda, ka jaunajiem darbiniekiem nepieciešamas 
fundamentālākas zināšanas, piemēram, fizikā, ķīmijā, kā arī  nepieciešama dziļāka izpratne par to, kā 
mācību procesā iegūtās zināšanas pielietot praksē. Tāpat eksperti norāda, ka īpaši svarīgi ir attīstīt 
jauniešu radošo domāšanu un inţeniertehniskās prasmes, ľemot vērā to, ka nozares izaugsmi nākotnē 
īpaši veicinās jaunu produktu radīšana un inovāciju attīstība. 

Izglītotāju aptaujas rezultāti parāda, ka nodarbinātības līmenis pēc izglītības iestādes 
pabeigšanas EIKT nozarē ir salīdzinoši augsts, jo lielākā absolventu daļa strādā savā iegūtajā profesijā. 
Saskaľā ar izglītotāju sniegto informāciju aptuveni 18,7% absolventu turpina izglītību augstākās 
izglītības iestādēs un līdzīga absolventu daļa (18,7%) strādā ārvalstīs. Tas liecina, ka EIKT nozares 
speciālisti ir pieprasīti un iegūtā kvalifikācija ļauj tiem strādāt gan ar EIKT nozari saistītajās nozarēs 
Latvijā, gan arī ārvalstīs. Turklāt saskaľā ar nozares ekspertu viedokli EIKT nozarē ir nepieciešami un 
būs nepieciešami arvien vairāk augsti kvalificēti speciālisti, kuri apguvuši 4. un 5. kvalifikācijas līmeľa 
izglītības programmas, kā arī tehnisko darbu veicēji, kas izglītību ieguvuši 3.kvalifikācijas līmenī. 

Galvenie izglītības iestāţu darbu ietekmējošie faktori izglītotāju vērtējumā ir izglītības sistēmas 
administratīvo šķēršļu ietekme, mācību iestādes darbības plāna ar prioritātēm esamība, IT 
infrastruktūras un kvalificētu pedagogu un administratīvā personāla pieejamība, savukārt cieša 
sadarbība starp izglītības iestādēm un uzľēmējiem EIKT nozarē tiek īstenota, nodrošinot prakses vietas 
uzľēmumos, kā arī nozares uzľēmumos organizējot mācību ekskursijas. Nozares pārstāvji norāda, ka 
EIKT nozares izglītības iestādēs būtiska ir arī mācībspēku praktiskā pieredze, kuru varētu nodrošināt 
pasniedzēju cieša sadarbība ar uzľēmējiem. 
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9. Ārējo faktoru ietekme 
Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori 

Šajā sadaļā tiks analizēts EIKT nozares uzľēmēju viedoklis par uzľēmumu darbību 
ietekmējošiem faktoriem. Analīze veikta gan nozarē kopumā, gan sadalījumā pa nozares sektoriem. 

 
Attēls Nr. 66 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori EIKT nozarē (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Kā vissvarīgākos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus nozarē kopumā uzľēmēji min 
darbinieku kompetences līmeni, t.sk. zināšanas, prasmes, motivāciju (95,2% respondentu šo faktoru 
novērtēja ar „4‖ un „5‖ jeb kā svarīgu un ļoti svarīgu), pieejamās tehnoloģijas, t.sk. tehnoloģisko progresu 
un raţošanas modernizāciju (87,3%), uzľēmējdarbības izmaksu (85,7%) un pirktspējas (80,2%) 
izmaiľas. Arī normatīvo aktu izmaiľas, nodokļu politika (77,7%), uzľēmuma mērķi, uzdevumi un 
stratēģija, t.sk. jaunu noieta tirgu apgūšana, mārketinga pasākumi, (84,1%) pēc respondentu domām ir 
svarīgi vai ļoti svarīgi (Attēls Nr. 66).  

Respondentu domas dalās, izvērtējot spēju sadarboties ar citiem komersantiem, jo 
54% respondentu uzskata, ka šis faktors ir svarīgs vai ļoti svarīgs, bet pārējie respondenti norādīja, ka šī 
faktora nozīme ir zema vai vidēja.  Kopumā, izvērtējot visus faktorus, vairāk nekā puse respondentu 
norādīja, ka tie ir svarīgi vai ļoti svarīgi. 
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Attēls Nr. 67 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori elektronisko un optisko iekārtu ražošanas sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

 

Analizējot uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus elektronisko un optisko iekārtu raţošanas 
sektorā, kas ietver tādas darbības kā datoru, elektronisko un optisko iekārtu, elektrosadales un kontroles 
iekārtu, vadu un instalāciju ierīču, elektriskās sadzīves aparatūras  un citu elektroiekārtu raţošanu, kā arī 
elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecību, kā galvenos uzľēmumu darbību ietekmējošos 
faktorus sektora uzľēmēji norādīja darbinieku zināšanas, prasmes, piemēram, darbaspēka motivāciju, 
kompetences līmeni (75% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5‖ jeb ļoti svarīgu), uzľēmējdarbības 
izmaksu izmaiľas (62,5%) un pieejamās tehnoloģijas (62,5%). Kā mazāk svarīgu faktoru uzľēmēji 
norādīja spēju sadarboties ar citiem nozares komersantiem (Attēls Nr. 67). 

50.0% 

25.0% 

75.0% 

25.0% 

62.5% 

50.0% 

62.5% 

25.0% 

18.8% 

56.3% 

43.8% 

18.8% 

31.3% 

50.0% 

18.8% 

43.8% 

37.5% 

25.0% 

31.3% 

56.3% 

62.5% 

37.5% 

43.8% 

37.5% 

12.5% 

25.0% 

6.3% 

31.3% 

18.8% 

6.3% 

18.8% 

18.8% 

6.3% 

12.5% 

43.8% 

6.3% 

6.3% 

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

Mērķi, uzdevumi, stratēģija (jaunu noieta tirgu apgūšana, 
mārketings, u.c.) 

Struktūra (darba dalīšana, funkciju sadale un izpilde) 

Darbinieki (zināšanas, prasmes, piem. darbaspēka 
motivācija, kompetences līmenis) 

Uzľēmuma kultūrvērtības, vadības stils 

Tehnoloģijas (piem. tehnoloģiskais progress un 
raţošanas modernizācija) 

Normatīvo aktu, nodokļu izmaiľas 

Uzľēmējdarbības izmaksu izmaiľas 

Konkurences ietekme 

Kvalitātes prasību izmaiľas 

Pirktspējas izmaiľas 

Darbaspēka pieejamība darba tirgū 

Spēja sadarboties ar citiem komersantiem nozares 
ietvaros 

5-Svarīgs 4 3 2 1-Nesvarīgs 



 

  123 
 

 
Attēls Nr. 68 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori IKT vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
sektorā(%)  

Avots: Aptaujas dati 

 

Analizējot uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus IKT vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības sektorā, kas ietver  IKT vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību specializētajos 
veikalos, svarīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori  pēc uzľēmēju domām ir uzľēmuma mērķi, 
uzdevumi un stratēģija (77,8% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5‖ jeb ļoti svarīgu), darbinieku 
zināšanas un prasmes (50%) un pirktspējas izmaiľas (44,4%). Kā mazāk svarīgi faktori tiek minēta 
darbaspēka pieejamība darba tirgū un kvalitātes prasību izmaiľas (Attēls Nr. 68). 
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Attēls Nr. 69 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori IKT pakalpojumu sektorā (%)  
Avots: Aptaujas dati 

 

IKT pakalpojumu sektorā, kas ietver telekomunikāciju, datorprogrammēšanas, konsultēšanas, 
interneta portālu darbību, citu informācijas pakalpojumu, datu apstrādes,  pētījumu un eksperimentālo 
izstrāţu veikšanu, galvenie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori saskaľā ar uzľēmēju aptaujas 
rezultātiem ir darbinieku zināšanas un prasmes (71,2% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5‖ jeb ļoti 
svarīgu), uzľēmuma mērķi, uzdevumi un stratēģija (53%) un pieejamās tehnoloģijas (47%). Salīdzinoši 
zemāk uzľēmēji vērtē spēju sadarboties ar citiem komersantiem nozarē, konkurences ietekmi un 
kvalitātes prasību izmaiľas, lai gan kopumā visi kritēriji novērtēti ļoti augstu, proti, vairākums 
respondentu visus faktorus novērtējuši ar „4‖ un „5‖ jeb kā svarīgus vai ļoti svarīgus) (Attēls Nr. 69). 
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Attēls Nr. 70 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori drošības sistēmu pakalpojumu sektorā (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Kā galvenos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus drošības sistēmu pakalpojumu sektorā 
uzľēmēji, līdzīgi kā iepriekš analizētajos sektoros, norādīja uzľēmuma mērķus, uzdevumus un stratēģiju 
(60% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5‖ jeb ļoti svarīgu), tehnoloģijas (50%), darbinieku prasmes 
un zināšanas (50%) un uzľēmējdarbības izmaksu izmaiľas (40%). Salīdzinoši zemāk uzľēmēji vērtē 
tādus faktorus kā spēju sadarboties ar citiem komersantiem nozarē, darbaspēka pieejamību darba tirgū, 
uzľēmuma kultūrvērtības un vadības veidu (Attēls Nr. 70). 
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Attēls Nr. 71 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektorā (%)  
Avots: Aptaujas dati 

 

IKT iekārtu, sadzīves iekārtu remonta sektorā, kas ietver datoru un sakaru iekārtu, sadzīves 
elektronisko iekārtu, mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remontu, pēc uzľēmēju 
domām galvenie uzľēmumu  darbību ietekmējošie faktori ir uzľēmuma mērķi, uzdevumi un stratēģija 
(50% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5‖ jeb ļoti svarīgu), uzľēmējdarbības izmaksu izmaiľas 
(43,8%) un darbinieku zināšanas un prasmes (43,8%), savukārt kā mazāk svarīgi faktori visbieţāk 
minēta spēja sadarboties ar citiem komersantiem, darbaspēka pieejamība darba tirgū, konkurences 
ietekme, kā arī uzľēmuma kultūrvērtības un vadības veids (Attēls Nr. 71).   

Kopumā uzľēmumu darbību ietekmējošo faktoru analīze rāda, ka būtiskas atšķirības EIKT 
nozares sektoros nav vērojamas, proti, svarīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori ir darbinieku 
kompetences līmenis, t.sk. zināšanas, prasmes un motivācija, pieejamās tehnoloģijas, t.sk. 
tehnoloģiskais progress un raţošanas modernizācija, uzľēmējdarbības izmaksu un pirktspējas 
izmaiľas. Kā mazāk svarīgu faktoru uzľēmēji kopumā norādīja spēju sadarboties ar citiem 
komersantiem nozarē, darbaspēka pieejamību darba tirgū, konkurences ietekmi, kā arī uzľēmuma 
kultūrvērtības un vadības veidu. 
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Reģionālās atšķirības 

Šajā sadaļā aplūkoti uzľēmumu darbību ietekmējošie ārējie faktori sadalījumā pa Latvijas 
reģioniem, pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas rezultātiem. 

 
Attēls Nr. 72 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie ārējie faktori Kurzemes reģionā 
(1-nesvarīgs faktors;5-svarīgs faktors) 

Avots: Aptaujas dati 

Saskaľā ar uzľēmumu pārstāvju viedokli galvenie uzľēmumu darbību ietekmējošie ārējie 
faktori Kurzemes reģionā ir uzľēmējdarbības izmaksu un pirktspējas izmaiľas (71,5% respondentu šos 
faktorus novērtēja ar „4‖ un „5‖), kvalitātes prasību izmaiľas (57,1%), konkurences ietekme (57,2%) un 
normatīvo aktu, nodokļu izmaiľas (57,2%). Savukārt vismazākā nozīme pēc uzľēmumu pārstāvju 
domām ir spējai sadarboties ar citiem komersantiem nozares ietvaros (to norādījuši 71,5%, šo faktoru 
novērtējot ar „1‖, „2‖ un „3‖). 

 

Attēls Nr. 73 
Uzņēmumu darbību ietekmējošie ārējie faktori Latgales reģionā 

(1-nesvarīgs faktors;5-svarīgs faktors) 
Avots: Aptaujas dati 

Arī Latgales reģiona uzľēmumu pārstāvju domas ir līdzīgas Kurzemes reģiona respondentu 
viedoklim, proti, vairums uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka galvenie uzľēmumu darbību ietekmējošie 
ārējie faktori Latgales reģionā ir uzľēmējdarbības izmaksu un pirktspējas izmaiľas (attiecīgi 92,8% un 
92,9% respondentu šos faktorus novērtēja ar „4‖ un „5‖) un normatīvo aktu, nodokļu izmaiľas (78,6%). 
Savukārt vismazākā nozīme pēc uzľēmumu pārstāvju domām ir konkurences ietekmei un spējai 
sadarboties ar citiem komersantiem nozares ietvaros (to norādījuši 50%, šos faktoru novērtējot ar „1‖, „2‖ 
un „3‖). 
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Attēls Nr. 74 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie ārējie faktori Pierīgas reģionā 
(1-nesvarīgs faktors;5-svarīgs faktors) 

Avots: Aptaujas dati 

Līdzīgi kā Latgales reģionā uzľēmumu pārstāvji Pierīgas reģionā norāda, ka galvenie 
uzľēmumu darbību ietekmējošie ārējie faktori ir uzľēmējdarbības izmaksu, pirktspējas izmaiľas un 
darbaspēka pieejamība darba tirgū (attiecīgi 83,3% respondentu šos faktorus novērtēja ar „4‖ un „5‖). 
Pēc uzľēmumu pārstāvju domām arī normatīvo aktu, nodokļu un kvalitātes prasību izmaiľas ir svarīgi 
uzľēmumu darbību ietekmējošie ārējie faktori (66,7%). Savukārt vismazākā nozīme pēc uzľēmumu 
pārstāvju domām ir spējai sadarboties ar citiem komersantiem nozares ietvaros (to norādījuši 83,4% 
respondentu, šo faktoru novērtējot ar „1‖, „2‖ un „3‖). 

 
Attēls Nr. 75 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie ārējie faktori Rīgas reģionā 
(1-nesvarīgs faktors;5-svarīgs faktors) 

Avots: Aptaujas dati 

Savukārt Rīgas reģiona uzľēmumu pārstāvji uzskata, ka galvenie uzľēmumu darbību 
ietekmējošie ārējie faktori ir uzľēmējdarbības izmaksu un normatīvo aktu, nodokļu izmaiľas(attiecīgi 
88,4% un 84,1% respondentu šos faktorus novērtēja ar „4‖ un „5‖). Pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas 
datiem, Rīgas reģionā kopumā svarīgi ir arī pārējie analizētie faktori, jo neviens no tiem pēc vairākuma 
respondentu domām nav novērtēts ar „1‖, „2‖ un „3‖. 
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Attēls Nr. 76 
Uzņēmumu darbību ietekmējošie ārējie faktori Vidzemes reģionā 

(1-nesvarīgs faktors;5-svarīgs faktors) 
Avots: Aptaujas dati 

Vidzemes reģiona uzľēmumu pārstāvju viedoklis kopumā atbilst iepriekš analizētajam, proti, 
svarīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori ir uzľēmējdarbības izmaksu un pirktspējas izmaiľas 
(attiecīgi 78,6% un 71,4% respondentu šos faktorus novērtēja ar „4‖ un „5‖). Vidzemes reģiona 
uzľēmumu pārstāvji atšķirībā no citu reģionu pārstāvjiem uzskata, ka tādiem faktoriem kā kvalitātes 
prasību izmaiľas un konkurences ietekme ir salīdzinoši mazāka ietekme uz uzľēmuma darbību (to 
norādījuši 57,2% respondentu, šos faktorus novērtējot ar „1‖, „2‖ un „3‖). 

 

Attēls Nr. 77 
Uzņēmumu darbību ietekmējošie ārējie faktori Zemgales reģionā 

(1-nesvarīgs faktors;5-svarīgs faktors) 
Avots: Aptaujas dati 

Līdzīgu viedokli par uzľēmumu darbību ietekmējošiem ārējiem faktoriem norādīja Zemgales 
reģiona respondenti, proti, 80% aptaujāto uzskata, ka normatīvo aktu, nodokļu, uzľēmējdarbības 
izmaksu, kvalitātes prasību un pirktspējas izmaiľas ir svarīgi uzľēmumu darbību ietekmējoši ārējie 
faktori, savukārt mazāk svarīga ir uzľēmumu spēja sadarboties ar citiem komersantiem nozares ietvaros 
(60% aptaujāto šo faktoru novērtēja ar „3‖ jeb vidējas ietekmes faktoru). 

Uzľēmēju aptaujas rezultāti kopumā liecina, ka visos reģionos uzľēmumu pārstāvji uzskata, ka 
svarīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie ārējie faktori ir uzľēmējdarbības izmaksu, pirktspējas un 
normatīvo aktu, nodokļu izmaiľas, savukārt mazāka nozīme pēc uzľēmēju domām ir spējai sadarboties 
ar citiem nozares komersantiem. Kopumā Rīgas, Latgales un Zemgales uzľēmumu pārstāvji piešķīruši 
augstāku vērtējumu analizētajiem uzľēmumu darbību ietekmējošiem faktoriem nekā pārējos reģionos, 
kas norāda, ka respondenti uzskata, ka gandrīz visi no analizētajiem faktoriem ir svarīgi. 
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Ārvalstu sadarbība 
 

Lai veicināt IKT nozares eksportu Latvijā darbojas bezpeļľas organizācija Latvijas-Amerikas 
biznesa asociācija Kalifornijā (LABACA). Asociācijas mērķis ir „veicināt sadarbību starp Latvijas un 
Amerikas, īpaši Kalifornijas, intelektuālajiem un finanšu resursiem, izveidot augsto tehnoloģiju (High-
tech) ekosistēmu, kas spētu sagatavot Latvijas IKT sektora uzľēmumus reālas un sekmīgas darbības 
uzsākšanai ASV un globālajā tirgū.‖ 2011. gadā ar šīs organizācijas palīdzību pasaules informācijas 
tehnoloģiju  un inovāciju centrā Silīcija ielejā, ASV, bija pārstāvētas četras Latvijas IT nozares 
kompānijas, proti, Latvijas datu centrs „DEAC‖, sociālais tīkls „Draugiem.lv‖, identitātes sargāšanas 
internetā kompānija „E-Tag‖ un skaľu apstrādes uzľēmums „Real Sound Lab‖.

81
 Diemţēl viesošanās 

ASV laikā investoru interese sadarbībai ar Latvijas IT uzľēmumiem bija vāja, proti, netika saľemts 
neviens pieprasījums sadarbībai ar Silīcija ielejas uzľēmumiem.

82
 Tāpat 2011. gadā Rīgā notika 

LABACA Academy pasākums informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un inţeniertehniskās 
nozares jaunajiem uzľēmumiem, lai rastu finansētājus saviem projektiem. Pasākumā piedalījās nozares 
jaunie uzľēmumi no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, kas jau ir attīstījuši prototipus vai ir komerciālo 
prototipu fināla stadijā.  Pasākuma laikā dalībnieki iepazīstināja ar saviem projektiem un strādāja ar 
mentoriem, kuri sniedza nepieciešamās konsultācijas. Tāpat pasākumā uzstājās lektori par tādām 
tēmām kā  mārketings, sabiedriskās attiecības un licencēšanas jautājumi. 

Vēl viens no veidiem eksporta veicināšanai IKT nozarē ir iesaistīšanās  „Latvijas IT klasterī‖, 
kurā darbojas Latvijas lielākās IT kompānijas. Tās piedalās starptautiskos pieredzes un zināšanu 
apmaiľu projektos un meklē sadarbības iespējas savstarpēji un ar partneriem ārvalstīs.

83 
„Latvijas IT 

klasteris‖ sadarbībā ar Baltijas Datoru akadēmiju īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzľēmumu nākotnes iespējas eksporta tirgos‖, lai veicinātu projektā 
iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs. Projekts tiek īstenots 2. darbības 
programmas „Uzľēmējdarbība un inovācijas‖ apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais 
mārketings‖ ietvaros.

84 
Projekta laikā piemēram, 2011. gadā no 11. līdz 14. jūlijam IT projektu vadības, 

finanšu un grāmatvedības konsultāciju uzľēmuma SIA „FMS‖ pārstāvji piedalījās starptautiskā izstādē, 
kas notika konferences „MicroStrategy World 2011‖ ietvaros laikā, Montekarlo, Monako. Šajā izstādē 
SIA „FMS‖ prezentēja savu jaunāko risinājumu WriteBackPlugin

85
 jaunāko versiju. Tās ietvaros 

kompānija un vairāk nekā 30 tās partneri dalījās pieredzē un iepazīstināja ar savu biznesa inteliģences 
risinājumu ieviešanas veiksmīgo praksi.

86 
Arī SIA „Tilde‖ sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzľēmumu attīstība ārvalstu tirgos‖, kura 
mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs.

.87 

EIKT nozarē darbojas arī Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija 
(LETERA), kurā ir apvienojušies uzľēmumi, pētniecības un izglītības iestādes. Asociācija īsteno 
daţādus projektus, lai veicinātu nozares attīstību. Piemēram, 2012. gadā uzsākts jau 6. ceturksnis 
projektā "Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares 
uzľēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai‖. Projekta ietvaros, 
piemēram, SIA "SAF Tehnika" darbiniekiem būs iespēja  papildināt zināšanas ārvalstu kursos.

88
 

Savukārt pirmajā projekta gada laikā apmācībās kopumā piedalījušies 23 uzľēmumi ar kopējo 
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 Baltic Export, „Ar globāliem risinājumiem, spītējot krīzei‖, 2012. gads, http://balticexport.com/?article=ar-globaliem-risinajumiem-
spitejot-krizei&lang=lv 
82

 Dienas Bizness, 2011. gada 14. oktobris, http://www.db.lv/tehnologijas/latviesus-it-milzus-silicija-ielejas-iespejas-neinterese-
jaunie-turp-netiek-246636 
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 Baltic Export, „Ar globāliem risinājumiem, spītējot krīzei‖, 2012. gads, http://balticexport.com/?article=ar-globaliem-risinajumiem-
spitejot-krizei&lang=lv 
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 Baltijas Datoru akadēmija, „Projekts "Latvijas IT uzľēmumu nākotnes iespējas eksporta tirgos"‖, 2012. gads, 
http://www.bda.lv/bda4/lv/Home/Jaunums/it-uznemumu-nakotnes-iespejas 
85

 Datu analīzes programmatūras MicroStrategy integrēts paplašinājums, kas dod iespēju veidot interaktīvas atskaites uz 
MicroStrategy bāzes. 
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 SIA FMS , „Projekts „Latvijas IT uzľēmumu nākotnes iespējas eksporta tirgos‖‖, 2011. gads, 
http://www.fms.lv/lv/fms/par_mums/es_projekti/arejo_tirgu_apgusana/358-projekts-latvijas-it-uznemumu-nakotnes-iespejas-
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 Tilde, „Projekts „Latvijas IT uzľēmumu attīstība ārvalstu tirgos‖, http://www.tilde.lv/par-tildi/es-projekti 
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 LETERA„Projektā uzsākts jau 6.ceturksnis‖, 2012. gada 14. februāris, http://www.letera.lv/news.html?l=1&id=161 
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apmācāmo skaitu virs 220 cilvēkiem, kuri piedalījušies vairāk nekā 300 kursos. Kopumā apmācībām tika 
iztērēti gandrīz Ls 200 tūkst., no kuriem  gandrīz Ls 132 tūkst. bija ESF līdzekļi.

89
 

Savukārt Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) apvieno 
nozīmīgu daļu lielāko Latvijas programmatūras un telekomunikāciju kompāniju un apmēram 100 
individuālos profesionālos biedrus. Asociācijas biedru darbības sfēra aptver elektroniku, datoru 
aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. Sākot ar 2012. gada aprīli 
LIKTA ar Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - 
atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" atbalstu uzsāks īstenot projektu "Informācijas Tehnoloģiju 
apmācības mazajiem un mikro uzľēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai." Projekta 
mērķis ir paaugstināt  mazo un mikrouzľēmumu izaugsmi, izmantojot IKT tehnoloģiju un e-prasmju 
sniegtās iespējas, tādēļ projekta laikā ir plānots īstenot trīs līmeľu apmācības, proti, digitālās prasmes 
un IKT risinājumi produktivitātes celšanai, IKT rīku izmantošanu MMU konkurētspējai un attīstībai un IKT 
risinājumu izmantošanu biznesa efektivitātes celšanai un eksporta attīstībai. Kopumā trīs gadu laikā ir 
paredzēts apmācīt vairāk nekā 5 000 mazo un mikrouzľēmumu vadītājus un darbiniekus.90  

No 2008. līdz 2011. gadam LIKTA bija iesaistījusies arī projektā BONITA (Baltic Organisation 
and Network of Innovation Transfer Association). Projekts tika īstenots sadarbībā ar 15 
partnerorganizācijām no deviľām valstīm, t.sk. sešām universitātēm, četriem zinātniskajiem parkiem, trīs 
tehnoloģiju pārneses organizācijām un vienu IT asociāciju. Šādi projekti ir īpaši nozīmīgi EIKT nozares 
attīstībai, jo tie  ietver sadarbības veicināšanu ar vairākām interešu grupām, līdz ar to sadarbojoties ir 
iespēja attīstīt nozari atbilstoši visu iesaistīto pušu vajadzībām. Projekta mērķis ir veicināt IKT inovāciju 
pārnesi, iesaistot industriju, universitātes un citus spēlētājus, analizētu Latvijas organizāciju pieredzi un 
piedalītos IKT inovāciju pārneses modeļa izveidē, kā arī veicināt pētniecības un nozares sadarbību.

91
 

Papildus iepriekš analizētajam, lai veiksmīgi konkurētu investīciju piesaistes tirgū un pilnveidotu 
valstij nozīmīgu vietējo un ārvalstu investīciju projektu virzību, LIAA, sākot ar 2010. gadu, ir uzsākusi 
investīciju piesaistes metodoloģijas Polaris īstenošanu. Polaris paredz vienotu un saskaľotu ministriju, 
pašvaldību, infrastruktūras uzľēmumu un valsts iestāţu rīcību stratēģiski nozīmīgu vietējo un ārvalstu 
investīciju projektu īstenošanā, kā arī privātā sektora, universitāšu un zinātnisko institūciju iesaisti. 
Ārvalstu tiešo investīciju piesaistei 2012.-2013. gadā paredzēta aktivitāšu koncentrēšana uz nelielu 
skaitu mērķa valstu (Ziemeļvalstis, Vācija, Apvienotā Karaliste) un atsevišķām mērķa nozarēm, t.sk. 
informācijas tehnoloģijas, piemēram, Latvijā veidojot ārpakalpojumu centrus (shared service center).92 

9.1. Kopsavilkums 
Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem vissvarīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori 

EIKT nozarē ir darbinieku kompetences līmenis, t.sk. zināšanas, prasmes un motivācija un pieejamās 
tehnoloģijas, t.sk. uzľēmumu tehnoloģiskais progress un raţošanas modernizācija. Uzľēmēji uzskata, 
ka svarīga ir arī uzľēmējdarbības izmaksu, pirktspējas, normatīvo aktu un nodokļu izmaiľu ietekme, 
taču, izvērtējot tāda faktora ietekmi, kā spēju sadarboties ar citiem nozares komersantiem, respondentu 
domas dalās.  

Analizējot uzľēmumu darbību ietekmējošos ārējos faktorus sadalījumā pa daţādiem Latvijas 
reģioniem, tika secināts, ka būtiskas atšķirības reģionos nav vērojamas, proti, visos reģionos uzľēmumu 
pārstāvji uzskata, ka svarīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie ārējie faktori ir uzľēmējdarbības 
izmaksu, pirktspējas un normatīvo aktu, nodokļu izmaiľas, savukārt mazāka nozīme tiek piešķirta spējai 
sadarboties ar citiem nozares komersantiem.  

Aptaujas dati liecina, ka uzľēmumu darbību būtiski ietekmē daţādu faktoru kopums, nevis viens 
vai daţi nozīmīgi faktori. Tādējādi, lai veicinātu nozares uzľēmumu attīstību nākotnē, ir nepieciešams 
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LETERA,  „Projektā aizvadīts pirmais no trīs gadiem‖, 2011. gada 25. novembris, http://www.letera.lv/news.html?l=1&id=153 
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 LIKTA, „LIKTA uzsāks mazo un mikro uzľēmumu apmācības Informācijas Tehnoloģijās‖, 2012. gads, 
http://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lapas/MMU-projekts.aspx 
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nodrošināt augsti kvalificēta darbaspēka sagatavošanu izglītības iestādēs, kā arī veicināt inovāciju un 
tehnoloģiju ieviešanas procesu nozares uzľēmumos. 
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Pielikums Nr.1 

Pamata informācija par respondentiem 
 

Tabula Nr. 68 Uzņēmumu kopējais skaits un aptaujājamo uzņēmumu skaits sadalījumā pa 
EIKT nozares apakšsektoriem 

NACE 
2.red.  

Nosaukums 

Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits 

2011. gada 9 
mēnešos

93
 

40% 
aptaujai 

 
EIKT nozare 

26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana 104 42 

27.12 Elektrosadales un kontroles iekārtu raţošana 14 6 

27.3 Vadu un instalāciju ierīču raţošana 12 5 

27.51 Elektriskās sadzīves aparatūras raţošana 2 1 

27.9 Citu elektroiekārtu raţošana 12 5 

42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas būvniecība 82 33 

46.5 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība 426 170 

47.4 
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

357 143 

61 Telekomunikācija 375 150 

62 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītās darbības 1 276 510 

63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības 235 94 

63.12 Interneta portālu darbība 241 96 

63.9 Citi informācijas pakalpojumi 89 36 

72.1 Pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšana dabaszinātnēs un inţenierzinātnē 96 38 

80.2 Drošības sistēmas pakalpojumi 225 90 

95.1 Datoru un sakaru iekārtu remonts 232 93 

95.21 Sadzīves elektronisko iekārtu remonts 79 32 

95.22 Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts 33 13 

  KOPĀ 3 890 1 557 

 
Tabula Nr. 69 Saņemto atbilžu skaits sadalījumā pa EIKT nozares apakšsektoriem 

NACE 2. red. Nosaukums 
Saņemto 
atbilžu 
skaits 

26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana
94

 

10 27 (27.12/ 
27.3/ 27.51/ 
27.9) 

Elektrosadales un kontroles iekārtu raţošana 
Vadu un instalāciju ierīču raţošana 
Elektriskās sadzīves aparatūras raţošana 
Citu elektroiekārtu raţošana

95
 

42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmas būvniecība 6 

46.5 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība 8 

47.4 
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

10 
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 Saskaľā ar Lursoft datiem 
94

 Aptaujas ietvaros tika saľemtas atbildes no uzľēmumiem , kas kopumā  nodarbina 32,1% no kopējā nodarbināto skaita (pēc 
CSP datiem) šajā sektorā 
95

 Aptaujas ietvaros tika saľemtas atbildes no uzľēmumiem , kas kopumā  nodarbina 31,6% no kopējā nodarbināto skaita (pēc 
CSP datiem) šajā sektorā 
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NACE 2. red. Nosaukums 
Saņemto 
atbilžu 
skaits 

61 Telekomunikācija 7 

62 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītās darbības
96

 37 

63.1 (63.11/ 
63.12) 

Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības 
Interneta portālu darbība

97
 

17 

63.9 Citi informācijas pakalpojumi 8 

72.1 Pētījumu un eksperimentālo izstrāţu veikšana dabaszinātnēs un inţenierzinātnē 5 

80.2 Drošības sistēmas pakalpojumi 10 

95.1 Datoru un sakaru iekārtu remonts 

16 95.2 (95.21/ 
95.22) 

Sadzīves elektronisko iekārtu remonts 
Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts 

  KOPĀ 134 

 
 

 
Attēls Nr. 78 

Aptaujāto uzņēmumu skaits  sadalījumā pa NACE sektoriem (%) 
Avots: Aptaujas dati 
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 Aptaujas ietvaros tika saľemtas atbildes no uzľēmumiem , kas kopumā  nodarbina 24,7% no kopējā nodarbināto skaita (pēc 
CSP datiem) šajā sektorā 
97

 Aptaujas ietvaros tika saľemtas atbildes no uzľēmumiem , kas kopumā  nodarbina 7,5% no kopējā nodarbināto skaita (pēc CSP 
datiem) šajā sektorā 

12.70% 

14.28% 

52.38% 

7.94% 

12.70% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 

(26) Datoru, elektronisko un optisko iekārtu raţošana, 
(27.12) Elektrosadales un kontroles iekārtu raţošana, 

(27.3) Vadu un instalāciju ierīču raţošana, (27.51) 
Elektriskās sadzīves aparatūras raţošana, (27.9) Citu 

elektroiekārtu raţošana, (42.22) Elektro 

(46.5) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība ,(47.4) Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos  

(61) Telekomunikācija, (62) Datorprogrammēšana, 
konsultēšana un saistītās tiesības, (63.1) Datu 

apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; 
interneta portālu darbība, (63.9) Citi informācijas 

pakalpojumi, (63.11) Datu apstrāde, uzturēšana un … 

(80.2) Drošības sistēmu pakalpojumi 

(95.1) Datoru un sakaru iekārtu remonts, (95.21) 
Sadzīves elektronisko iekārtu remonts, (95.22) 

Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu 
remonts (veļasmašīnas, plītis, ledusskapji) 
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Attēls Nr. 79 

Aptaujāto uzņēmumu pārstāvju sadalījums pa dažādiem Latvijas reģioniem (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

 
Attēls Nr. 80 

Uzņēmumu veidi atkarībā no kapitāla piederības sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma (%) 
Avots: Aptaujas dati 
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Attēls Nr. 81 

Arodbiedrības un/vai darba ņēmēju pilnvarotā pārstāvja esamība uzņēmumā  sadalījumā pēc 
uzņēmuma lieluma (%) 
Avots: Aptaujas dati 
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Pielikums Nr. 2 
 

Izglītības iestāžu aptaujas dalībnieki 
 

1. Alberta koledţa 

2. Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

3. Cēsu Profesionālā vidusskola 

4. Daugavpils universitāte 

5. Izglītības iestāde „Web-tehnoloģiju skola‖ 

6. Liepājas Mākslas vidusskola 

7. Malnavas koledţa 

8. PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums 

9. PIKC Rīgas Valsts tehnikums 

10. Profesionālā vidusskola „RIMAN‖ 

11. Rēzeknes Augstskola 

12. Rietumzemgales PIKC „Jelgavas Amatniecības vidusskola‖ 

13. Rīgas 3. arodskola 

14. Rīgas Būvniecības vidusskola 

15. PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa‖ 

16. Saldus Profesionālā vidusskola 

17. SIA „Biznesa augstskola Turība‖ Profesionālās izaugsmes centrs 

18. SIA „Latgales mācību centrs" 

19. SIA Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

20. Skrundas arodvidusskola 

21. Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

22. Vecbebru Profesionālā vidusskola 

 

Tika veiktas arī klātienes intervijas ar vairāku izglītības iestāţu pārstāvjiem, proti, Rīgas Tehniskās 
universitātes mācību prorektoru, profesoru Uldi Sukovski un Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes 
dekānu, profesoru Juri Borzovu. 
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Ekspertu diskusijas dalībnieki 

 

1. Aleksandrs Vosekalns, Baltijas Datoru Akadēmijas Resursu nodaļas vadītājs, Latvijas 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) biedrs 

2. Pēteris Lipiniks, SIA „Litel komunikācijas‖ valdes loceklis, Latvijas Telekomunikāciju asociācijas 
(LTA) biedrs 

3. Sigits Krasausks, SIA „Lattelecom‖ Pakalpojumu piegāţu eksperts 

4. Jans Jeļinskis, SIA „Tieto Latvia‖ Tehniskā atbalsta speciālists 

5. Kārlis Laganovskis, SIA „Tieto Latvia‖ Vecākais sistēmu analītiķis  

6. Kaspars Strauts, EIKT NEP Nozares konsultants darba ľēmēju satura jautājumos 

7. Normunds Bergs, AS „SAF Tehnika‖ valdes priekšsēdētājs 

8. Didzis Liepklans, AS „SAF Tehnika‖ tehniskais direktors 

9. Edvīns Panders, SIA „Autonams‖ valdes loceklis 

10. Alvis Vagulis, SIA „Hanzas Elektronika‖ izpilddirektors 

11. Inese Cvetkova, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas izpilddirektore 
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Pielikums Nr. 3 

 
Izglītības iestādes, kurās ir akreditētas studiju programmas EIKT nozarē  

 
Tabula Nr. 70 Izglītības iestādes EIKT nozarē  

Npk. Nosaukums 

1 Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

2 Alberta koledţa 

3 Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

4 Baltijas Starptautiskā akadēmija  

5 Biedrība  „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs‖ 

6 Cēsu Profesionālā vidusskola 

7 Daugavpils Universitāte  

8 Daugavpils Valsts tehnikums 

9 Informācijas sistēmu menedţmenta augstskola 

10 Izglītības iestāde „Web-tehnoloģiju skola‖ 

11 Jāľa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola 

12 Jēkabpils Agrobiznesa koledţa 

13 Jelgavas Amatu vidusskola 

14 Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs 

15 Komplekss Citadele SIA „Profesionālo Studiju Skola „Citadele‖ ‖ 

16 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 

17 Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola 

18 Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

19 Latvijas Universitāte  

20 Liepājas mākslas vidusskola 

21 Liepājas Universitāte 

22 Mācību centrs „BUTS" 

23 Mācību centrs „LatInSoft‖ 

24 Mācību centrs „MKF‖ 

25 Malnavas koledţa 

26 Ogres Valsts tehnikums 

27 PIKC „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums‖ 

28 PIKC „Liepājas Valsts tehnikums‖ 

29 PIKC „Rīgas Tehniskā koledţa‖ 

30 PIKC „Rīgas Valsts tehnikums‖ 

31 Priekuļu un Jāľmuiţas Valsts tehnikums 

32 Profesionālā vidusskola „RIMAN‖ 

33 Profesionālās izaugsmes centrs 

34 Rēzeknes Augstskola 

35 Rietumzemgales PIKC „Jelgavas Amatniecības vidusskola‖ 

36 Rīgas 3. arodskola 

37 Rīgas Aeronavigācijas institūts 

38 Rīgas Amatniecības vidusskola 

39 Rīgas Būvniecības vidusskola 

40 Rīgas Tehniskā universitāte 

41 Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 

42 Rīgas Uzľēmējdarbības koledţa 

43 Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā vidusskola 

44 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību „Latgales mācību centrs‖ 

45 Saldus Profesionālā vidusskola 

46 SIA  „Darba Drošības Serviss‖ 

47 SIA  „Latvijas Biznesa koledţa‖ 

48 SIA  „Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs 

49 SIA  „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC‖ 

50 SIA  „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs‖ 

51 Skrundas arodvidusskola 

52 Sociālās integrācijas valsts aģentūra  

53 Starptautiskā komerciālā profesionālās un vispārējās izglītības iestāde 

54 Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 

55 Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs‖ Jūrmalas profesionālā vidusskola 

56 Vecbebru Profesionālā vidusskola 

57 Ventspils Augstskola  

58 Viduslatgales Profesionālā vidusskola 

59 Vidzemes Augstskola 

60 Zaļenieku arodvidusskola 

61 Ziemeļkurzemes PIKC „Ventspils profesionālā vidusskola‖ 
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Pielikums Nr. 4 

EIKT nozares uzņēmumu darbiniekiem nepieciešamie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

Tabula Nr. 71 Profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

Npk. Specifiskie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

1 Medicīnas statistika 

2 Būvdarbu vadītāji 

3 Apsardze 

4 IPC — Association Connecting Electronics Industries standarti 

5 Elektrodrošība, augstkāpēju kursi 

6 Aukstumiekārtu speciālisti 

7 Grāmatvedības, juridiskie 

8 IPC-610 

9 Programmētāji 

10 Telekomunikācija 

11 Vidējā sprieguma kabeļu apdares, pārbaudes regulēšanas darbi 

12 Programmēšanas valodas 

13 Datorspeciālisti 

14 Noliktavas darbiniekiem - darbs ar noliktavas iekārtām 

15 Microsoft sertifikāti 

16 Cisco 

17 Mērniecība 
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Pielikums Nr. 5 
 

Tabula Nr. 72 Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības
98

 statistiskajos reģionos 
sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.) un lieluma grupām 2010. gadā

99
 

Reģions 
Rīgas 
reģion

s 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

Pierīg
as 

reģion
s 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

Vidzem
es 

reģions 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

Kurzem
es 

reģions 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

Zemgal
es 

reģions 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

Latgal
es 

reģion
s 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

(26) Datoru, 
elektronisko 
un optisko 

iekārtu 
ražošana 

Mikro 
53 71,6% 8 66,7% 4 100,0% 5 83,3% 5 100,0% 1 50,0% 

Mazās 
15 20,3% 3 25,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Vidējās 
5 6,8% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 

Lielās 
1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Reģionā kopā 
74 100% 12 100,0% 4 100,0% 6 100,0% 5 100,0% 2 100,0% 

(27) Elektrisko 
iekārtu 

ražošana 

Mikro 
32 65,3% 5 100,0% 1 100,0% 1 33,3% 3 100,0% 3 42,9% 

Mazās 
13 26,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 

Vidējās 
3 6,1% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 0 0,0% 2 28,6% 

Lielās 
1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 

Reģionā kopā 
49 100,0% 5 100,0% 1 100,0% 3 100,0% 3 100,0% 7 100,0% 

(42) Inženier-
būvniecība 

Mikro 
149 65,9% 77 65,3% 35 64,8% 40 63,5% 39 68,4% 29 65,9% 

Mazās 
50 22,1% 33 28,0% 16 29,6% 14 22,2% 12 21,1% 10 22,7% 

Vidējās 
19 8,4% 7 5,9% 3 5,6% 9 14,3% 5 8,8% 5 11,4% 

Lielās 
8 3,5% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,8% 0 0,0% 

Reģionā kopā 
226 100,0% 118 100,0% 54 100,0% 63 100,0% 57 100,0% 44 100,0% 

(46) 
Vairumtirdz-

niecība, 
izņemot 

automobiļus 
un motociklus 

Mikro 
4 476 82,1% 824 84,9% 224 85,8% 310 85,2% 275 83,3% 325 85,8% 

Mazās 
807 14,8% 122 12,6% 31 11,9% 42 11,5% 46 13,9% 46 12,1% 

Vidējās 
143 2,6% 23 2,4% 6 2,3% 11 3,0% 6 1,8% 8 2,1% 

Lielās 
23 0,4% 2 0,2% 0 0,0% 1 0,3% 3 0,9% 0 0,0% 

Reģionā kopā 
5 449 100,0% 971 100,0% 261 100,0% 364 100,0% 330 100,0% 379 100,0% 

(47) 
Mazumtirdz-

niecība, 
izņemot 

automobiļus 
un motociklus 

Mikro 
5 171 88,9% 1 664 91,0% 962 87,0% 1 410 90,8% 1 196 89,7% 2 017 92,3% 

Mazās 
530 9,1% 144 7,9% 131 11,8% 132 8,5% 119 8,9% 152 7,0% 

Vidējās 
94 1,6% 16 0,9% 12 1,1% 8 0,5% 17 1,3% 16 0,7% 

Lielās 
20 0,3% 4 0,2% 1 0,1% 3 0,2% 1 0,1% 1 0,0% 

Reģionā kopā 
5 815 100,0% 1 828 100,0% 1 106 100,0% 1 553 100,0% 1 333 100,0% 2 186 100,0% 

(61) 
Telekomuni-

kācija 

Mikro 
215 77,3% 64 90,1% 13 81,3% 20 76,9% 24 92,3% 19 90,5% 

Mazās 
51 18,3% 7 9,9% 3 18,8% 6 23,1% 2 7,7% 1 4,8% 

Vidējās 
7 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,8% 

Lielās 
5 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Reģionā kopā 
278 100,0% 71 100,0% 16 100,0% 26 100,0% 26 100,0% 21 100,0% 

(62) Datorpro-
grammēšana, 
konsultēšana 
un saistītas 

darbības 

Mikro 
826 89,7% 201 99,0% 55 100,0% 73 100,0% 61 100,0% 50 94,3% 

Mazās 
76 8,3% 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 5,7% 

Vidējās 
15 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Lielās 
4 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Reģionā kopā 
921 100,0% 203 100,0% 55 100,0% 73 100,0% 61 100,0% 53 100,0% 

(63) 
Informācijas 
pakalpojumi 

Mikro 
405 92,7% 117 100,0% 20 95,2% 34 97,1% 25 96,2% 20 100,0% 

Mazās 
28 6,4% 0 0,0% 1 4,8% 0 0,0% 1 3,8% 0 0,0% 

Vidējās 
4 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 

Lielās 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Reģionā kopā 
437 100,0% 117 100,0% 21 100,0% 35 100,0% 26 100,0% 20 100,0% 

(72) Mikro 
63 88,7% 37 94,9% 4 100,0% 8 100,0% 8 88,9% 4 80,0% 
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 Tirgus sektora statistikas vienības ietver pašnodarbinātās personas, individuālos komersantus, komercsabiedrības, zemnieku un 
zvejnieku saimniecības. 
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 CSP dati par sektoru ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām 2010. gadā pieejami tikai divu zīmju līmenī pēc NACE 2.red. 
klasifikatora 
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Reģions 
Rīgas 
reģion

s 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

Pierīg
as 

reģion
s 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

Vidzem
es 

reģions 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

Kurzem
es 

reģions 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

Zemgal
es 

reģions 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

Latgal
es 

reģion
s 

% no 
kopskai

ta 
reģionā 

Zinātniskās 
pētniecības 

darbs 

Mazās 
7 9,9% 2 5,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 1 20,0% 

Vidējās 
1 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Lielās 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Reģionā kopā 
71 100,0% 39 100,0% 4 100,0% 8 100,0% 9 100,0% 5 100,0% 

(80) Apsardzes 
pakalpojumi un 

izmeklēšana 

Mikro 
213 63,6% 50 82,0% 7 70,0% 24 77,4% 19 86,4% 11 47,8% 

Mazās 
89 26,6% 9 14,8% 1 10,0% 6 19,4% 2 9,1% 10 43,5% 

Vidējās 
27 8,1% 2 3,3% 2 20,0% 1 3,2% 1 4,5% 2 8,7% 

Lielās 
6 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Reģionā kopā 
335 100,0% 61 100,0% 10 100,0% 31 100,0% 22 100,0% 23 100,0% 

(95) Datoru, 
individuālās 
lietošanas 

priekšmetu un 
mājsaimniecī-
bas piederumu 

remonts 

Mikro 
478 96,6% 132 100,0% 70 100,0% 91 94,8% 78 98,7% 131 99,2% 

Mazās 
16 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 5 5,2% 1 1,3% 1 0,8% 

Vidējās 
1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Lielās 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Reģionā kopā 
495 100,0% 132 100,0% 70 100,0% 96 100,0% 79 100,0% 132 100,0% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 


