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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 2011/15) (turpmāk - pētījums), atlasot pētījuma veicēju šādu nozaru izpētei: 
būvniecība, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide), 
kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde), pārtikas rūpniecība, lauksaimniecība, metālapstrāde, 
mašīnbūve, mašīnzinības, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, tūrisms 
un skaistumkopšana. 

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

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

5. Izstrādāti kvalitatīvo izpētes metožu saturiskie jautājumi un veiktas strukturētās intervijas ar 
nozares ekspertiem, nozares uzľēmumu pārstāvjiem. 

6. Sagatavots nozares apraksts, iekļaujot šādus saturiskos indikatorus: 

- pētāmās nozares robežas; 

- nozares attīstības tendences Latvijā un ES 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 iestāžu darbu, realizētajām studiju 
programmām un nozares studiju programmu absolventiem izglītības iestāžu 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 dažādiem 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 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 robežas ir noteiktas saskaľā ar darba uzdevumā noteiktajiem NACE 2.red. 
kodiem, un tās var atšķirties no citos pētījumos noteiktajām robežām, kur izmantoti citi 
klasifikatori vai robežu noteikšanas principi. 

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

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

Enerģētikas nozare ir daudzveidīga un ietver virkni atšķirīgu darbības veidu, t.sk. elektromotoru, 
ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošanu, elektroenerģijas 
ražošanu, apgādi un sadali, elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecību, kā arī gāzes 
ražošanu un gāzveida kurināmā sadali, izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu, 
un citas darbības jomas. 

Par enerģētikas nozares nozīmi tautsaimniecībā un tās attīstības prioritātēm norāda Enerģētikas 
attīstības pamatnostādnēs

1
 minētais nozares finansiālais atbalsts laika periodā no 2007. līdz 

2016. gadam.  

- ES struktūrfondu finansējums investīcijām siltumavotu un siltumtīklu efektivitātes 
paaugstināšanai, biomasas koģenerācijas elektrostaciju būvei un ēku energoefektivātes 
paaugstināšanai. 

- Privātais finansējums – energoapgādes komersantu un ēku īpašnieku pašu līdzfinansējums 
investīcijām siltumavotu un siltumtīklu efektivitātes paaugstināšanai, biomasas 
koģenerācijas elektrostaciju būvei, ēku energoefektivātes paaugstināšanai un investīcijas 
cieto kurināmo izmantojošas kondensācijas elektrostacijas projektā. 

- Valsts budžeta finansējums institūciju kapacitātes stiprināšanai, pētījumiem, 
līdzfinansējumam TEN-E projektiem, izglītībai un zinātnei, mērķdotācijām pašvaldībām 
investīcijām siltumavotu un siltumtīklu efektivitātes paaugstināšanai, cieto kurināmo 
izmantojošas kondensācijas elektrostacijas projekta sagatavošanai un līdzdalībai projektā. 

- Pašvaldību budžeta finansējums investīcijām siltumavotu un siltumtīklu efektivitātes 
paaugstināšanai un investīcijām pašvaldību īpašumā esošu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumiem. 

Nozares darbaspēka raksturojums 

Saskaľā ar nozares uzľēmumu aptaujas rezultātiem vairāk nekā 35% jeb trešā daļa nozarē 
nodarbināto ir vecāki par virs 51 gada vecuma, īpaši gāzes ražošanas un tvaika piegādes sektorā, kur 
45,3% strādājošo ir 51 gadu. Tas norāda uz nozares darbaspēka novecošanos un nepieciešamību pēc 
jauniem speciālistiem.  

Nozarē raksturīgi zemi darbinieku mainības rādītāji, proti, aptuveni 80% nozares uzľēmumu 
darbinieku mainība gadā ir zem 10%. Nozares eksperti zemos darbinieku mainības rādītājus skaidro ar 
nozares darbinieku vecuma struktūru, uzľēmumu stabilitāti un tehnoloģiju attīstību, kas nozares 
speciālistiem dod iespējas mācīties un attīstīt profesionālās prasmes. 

Saskaľā ar darba devēju aptaujas rezultātiem aptuveni 26% no nozarē nodarbinātajiem 
speciālistiem ar vidējo profesionālo izglītību saľem atalgojumu virs Ls 500 mēnesī. Speciālistu līmenī ar 
augstāko izglītību šāds atalgojuma līmenis ir aptuveni 45% nodarbināto. Analizējot darba devēju 
atalgojuma izmaiľu prognozes nozarē 2012. gadā, kopumā redzams, ka aptuveni 50% enerģētikas 
nozares pārstāvju prognozē atalgojuma pieaugumu vairāk nekā par 10%. 

Līdz ar tehnoloģiju attīstību pieaug profesionālās izglītības nozīme nozares uzľēmumos, ar vien 
lielāku īpatsvaru veido speciālisti ar vidējo un augstāko profesionālo izglītību, savukārt strādnieku 
īpatsvars bez profesionālās izglītības samazinās. 

Profesionālās izglītības piedāvājums 

Latvijā ar enerģētikas nozari saistītās profesijas var apgūt 29 izglītības iestādēs, t.sk. 
augstskolās, koledžās un profesionālās izglītības iestādēs. No 1. līdz 5. kvalifikācijas līmenim pašlaik 
iespējams apgūt 19 profesijas. Tādas profesijas kā elektriķis, elektromontieris, elektrotehnikas 
montētājs, elektronikas tehniķis ir iespējams apgūt daudzās izglītības iestādēs. 

                                                      
 
 
1
 Ekonomikas ministrija, Enerģētikas attīstības pamatnostādľu 2007 – 2016. gadam kopsavilkums, 

www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_15059_1.doc 
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Saskaľā ar darba devēju aptaujas rezultātiem profesionālo izglītības iestāžu absolventu 
profesionālo prasmju līmenis tiek vērtēts zemu, proti, aptuveni 48% gadījumu darba devēji profesionālas 
prasmes novērtēja kā vidējas vai zemas. Saskaľā ar nozares ekspertu vērtējumu būtiska nozīme jauno 
speciālistu sagatavošanā un zināšanu attīstīšanā ir praksei, jo bez atbilstošas prakses nav iespējams 
sagatavot jauniešus atbilstoši darba tirgus vajadzībām.  

Vērtējot zināšanas un prasmes uzľēmumu darbiniekiem, kas profesionālās izglītības iestādes 
beiguši pēdējo trīs gadu laikā, zemu tiek vērtēta jauno darbinieku attieksme pret darba pienākumiem un 
vēlme pilnveidot kvalifikāciju (attiecīgi 42,8% un 41,1% gadījumu – vidējs, zems vērtējums). 

Saskaľā ar nozares izglītības iestāžu sniegto informāciju nozarē raksturīga salīdzinoši augsta 
absolventu nodarbinātība: aptuveni 70% absolventu strādā nozares profesijās Latvijā (to norādījuši 
43,2% respondentu) vai turpina mācības augstāka kvalifikācijas līmeľa iegūšanai (27,1%). Tomēr 
saskaľā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem atsevišķās nozares profesijās novērojams gan liels 
brīvo darbavietu skaits, gan bezdarbnieku skaits. Tas liecina, ka izglītības iestāžu sniegtās profesionālās 
izglītības programmas ne vienmēr atbilst darba tirgus vajadzībām un nozarē netiek pietiekami veicināta 
darbaspēka mobilitāte. 

Saskaľā ar izglītības iestāžu norādīto būtiskākais iestāžu darbību ierobežojošais faktors ir pārāk 
novecojusi un neatbilstoša materiāli tehniskā bāze (71,4% gadījumu norādīts kā būtisks vai vidēji būtisks 
faktors), kā arī konkurence izglītības sistēmā. 
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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 daru 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 dažādu 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 iestāžu aptaujas ietvaros tika aptaujātas septiľas izglītības iestādes Latvijā, kas 
piedāvā ar nozari saistītās studiju programmas. Izglītības iestāžu aptaujas rezultātā tika iegūta 
informācija par profesionālo vidējo un arodizglītības iestāžu un augstskolu spēju sagatavot darba tirgus 
prasībām atbilstošus jaunos speciālistus, par izglītības iestāžu un uzľēmumu sadarbību, t.sk. par 
esošajām un iespējamām sadarbības formām, iespējamiem sadarbības šķēršļiem, kā arī par izglītības 
iestāžu 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 dažādu 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 robežas, 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 robežas 
Pēc vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora nozares uzľēmumu darbībai atbilst NACE 

kodi 27.1, 27.3, 27.51, 35.1, 42.22 un 43.21. Pastarpināti uz nozari attiecās arī NACE kods 33.14 un 
NACE kods 43.99. Šajos kodos atspoguļotās saimnieciskās darbības iezīmē analizētās enerģētikas 
nozares robežas. 

- NACE kods 27.1, 27.3 un 27.51 – elektroenerģijas ražošanas, sadales un izmantošanas iekārtu 
ražošana. Šajās 27 koda sadaļās ietilpst arī elektriskās sadzīves aparatūras ražošana. 

- NACE kods 35.1 – elektroenerģijas ražošana vairumā, pārvade no ražošanas iekārtām uz 
sadales centriem un sadale galalietotājiem. 

- NACE kods 42.22 – pārvades un sakaru sadales elektrolīniju un ar tām saistīto ēku un objektu, 
kuri ir šo sistēmu sastāvdaļa, būvniecību. 

- NACE kods 43.21 – elektroinstalācijas ierīkošana visu veidu ēkās un inženiertehniskajās būvēs. 

- NACE kods 43.99 uz enerģētikas nozari attiecas pastarpināti. Šajā apakšnodaļā ietilpst būvdarbi 
ar specializāciju kādā konkrētā jomā, kas kopīga dažādām būvēm un kas prasa īpašu 
kvalifikāciju vai aprīkojumu šo darbu veikšanai. 

- NACE kods 33.14 uz enerģētikas nozari attiecas pastarpināti. Šajā apakšnodaļā ietilpst 27 koda 
sadaļās minēto preču remonts un apkope. 

- NACE kods 35.2 – gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus. 

- NACE 35.3 – tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu. 

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

NACE kods Darbības veida grupa Darbības veidi 

NACE 2. - 27.1 Elektromotoru, ģeneratoru, 
transformatoru un elektrības 
sadales un kontroles iekārtu 
ražošana 

- Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru 
ražošana 

- Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana 

NACE 2. - 27.3 Vadu un instalāciju ierīču 
ražošana 

- Optisko šķiedru kabeļu ražošana  

- Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu 
ražošana 

- Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana  

NACE 2. - 27.51 Elektriskās sadzīves 
aparatūras ražošana 

- Elektrisko mājsaimniecības ierīču ražošana 

- Elektrotermisko mājsaimniecības sildierīču ražošana 

- Sildierīču pretestību elementi u.c. ierīces.  

NACE 2. - 33.14 Elektroierīču remonts - Jaudas, sadales un specializētu transformatoru 
remonts un apkope 

- Sadales iekārtu un komutatoru aparātu remonts un 
apkope 

- Elektromotoru, elektroģeneratoru un motoru 
ģeneratoru komplektu remonts un apkope 

NACE 2. - 35.1 Elektroenerģijas ražošana, 
apgāde un sadale 

- Elektroenerģijas ražošana 

- Elektroenerģijas apgāde 

- Elektroenerģijas sadale 

- Elektroenerģijas tirdzniecība 

NACE 2. - 42.22 Elektroapgādes un 
telekomunikāciju sistēmu 
būvniecība 

- Inženierkonstrukciju būve 

- Maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas 

- Spēkstacijas 

https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.3&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.3&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.31&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.32&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.32&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.33&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.51&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.51&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=33.14&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=35.1&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=35.1&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=35.11&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=35.12&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=35.13&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=35.14&versija=3
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NACE kods Darbības veida grupa Darbības veidi 

NACE 2. - 43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana - Elektroinstalācijas ierīkošana 

- Telesakaru kabeļu ievilkšana 

- Datortīklu un kabeļtelevīzijas kabeļu ievilkšana, 
ieskaitot optisko šķiedru kabeļus 

- Satelītšķīvju ierīkošana 

- Apgaismojuma sistēmu ierīkošana 

- Ugunsgrēka signalizāciju ierīkošana 

- Pretzagļu signalizācijas sistēmu ierīkošana 

- Ielu apgaismojuma un elektrisko signalizācijas ierīču 
ierīkošana 

- Lidostu skrejceļu apgaismojuma ierīkošana 

- Elektrisko ierīču un mājsaimniecības ierīču, kā arī 
grīdas apsildes sistēmu pieslēgšana 

NACE 2. - 43.99 Citur neklasificētie specializētie 
būvdarbi 

- Pamatu izbūve, ieskaitot pāļu dzīšanu 

- Mitruma necaurlaidības nodrošināšana un 
hidroizolācijas darbi 

- Mitruma aizvadīšana no ēkām 

- Šahtu izciršana 

- Tērauda konstrukciju uzstādīšana 

- Tērauda liekšana 

- Mūrēšana un bruģēšana 

- Sastatľu un darba platformu uzstādīšana un 
demontāža, izľemot sastatľu un darba platformu 
iznomāšanu 

- Skursteľu un rūpniecisko krāšľu ierīkošana 

- Darbu veikšana lielā augstumā, kur ir nepieciešama 
kāpšanas prasme un ar to saistīta speciāla 
aprīkojuma lietošana 

NACE 2. – 35.2 Gāzes ražošana; gāzveida 
kurināmā sadale, izmantojot 
cauruļvadus 

- Gāzes ražošana 

- Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem 

- Gāzes realizācija pa cauruļvadiem 

NACE 2. - 35.3 Tvaika piegāde un gaisa 
kondicionēšana 

- 

Tabulā redzams, ka enerģētikas nozare ir daudzveidīga. Nozarē ir desmit sektoru, kas ietver 
atšķirīgus darbības veidus, t.sk. elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un 
kontroles iekārtu ražošanu, elektroenerģijas ražošanu, pārvaldi, sadali un elektroapgādi, elektroapgādes 
un telekomunikāciju sistēmu būvniecību, kā arī gāzes ražošanu; gāzveida kurināmā sadali, izmantojot 
cauruļvadus, tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu un citas darbības jomas. 

Bez jau minētajiem sektoriem enerģētikas nozares profesionāļi strādā citās tautsaimniecības 
nozarēs, kuras šī pētījuma ietvaros netiek analizētas. 

 

https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=43.21&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=43.99&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=43.99&versija=3
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5. Nozares attīstības tendences ES valstīs 
un Latvijā 

5.1. Nozares attīstības raksturojums 
Nozares apraksta ietvaros tiek apskatītas vispārējās makroekonomikas tendences enerģētikas 

nozarē. Tiek raksturota situācija nozarē, t.sk. vispārējās attīstības tendences ES un Latvijā. Ir analizēti 
enerģētikas nozares sektori, apgrozījums, produkcijas vērtība un pievienotā vērtība. 

Ľemot vērā enerģētikas nozares apjomu un robežas un nozares ietvaros apkopoto sektoru 
atšķirības, nozares uzľēmumu raksturojums veikts atsevišķi pa šādiem enerģētikas nozarē ietvertajiem 
darbības veidiem: 

 elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un elektroapgāde
2
, kas ietver elektroenerģijas 

ražošanas, sadales, apgādes un tirdzniecības apakšsektoru; 

 ar enerģētiku saistītā būvniecība
3
, kas ietver elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu 

būvniecību, elektroinstalācijas ierīkošanas un citur neklasificēto specializēto būvdarbu 
apakšsektorus; 

 ar enerģētiku saistītā rūpniecība
4
, kas ietver elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru 

ražošanas, elektrosadales un kontroles iekārtu ražošanas, vadu un instalāciju ierīču ražošanas, 
elektriskās sadzīves aparatūras ražošanas un elektroierīču remonta apakšsektorus; 

 gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
5
, kas ietver gāzes ražošanas; 

gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus un tvaika piegādes un gaisa 
kondicionēšanas apakšsektorus. 

Saskaľā ar definētajām nozares robežām enerģētikas sektors ietver elektromotoru, ģeneratoru, 
transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošanas apakšsektoru (27.1.); vadu un 
instalāciju ierīču ražošanas apakšsektoru (27.3.) un elektriskās sadzīves aparatūras ražošanas 
apakšsektoru (27.51). Ierobežotās datu pieejamības dēļ analīzē daļēji tika izmantots attiecīgi viss NACE 
2. red. 27 sektors, izľemot vietās, kur precīzi ir norādīti darbības veidi pēc NACE 2.red. klasifikācijas. 

Enerģētikas nozares raksturojums 

Par nozares nozīmību norāda tās pievienotās vērtības īpatsvars IKP. Turpmākajā attēlā ir 
attēlots pievienotās vērtības īpatsvars šādās grupās: 

 elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas sektoru 
grupa (ietver elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes, gāzes 
ražošanas; gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus un tvaika piegādes un 
gaisa kondicionēšanas apakšsektorus);  

 elektrisko iekārtu ražošanu, tai skaitā arī ar enerģētiku saistīto rūpniecību (ietver 
elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošanas, elektrosadales un kontroles 
iekārtu ražošanas, vadu un instalāciju ierīču ražošanas, elektriskās sadzīves aparatūras 
ražošanas un elektroierīču remonta apakšsektorus);  

 būvniecību, tai skaitā arī ar enerģētiku saistīto būvniecību (ietver elektroapgādes un 
telekomunikāciju sistēmu būvniecības, elektroinstalācijas ierīkošanas un citur 
neklasificēto specializēto būvdarbu apakšsektorus) (Attēls Nr. 1). 

                                                      
 
 
2
 pēc NACE 2.red. klasifikatora 35.1. 

3
 pēc NACE 2.red. klasifikatora 44.22, 43.21 un 43.99. 

4
 pēc NACE 2.red. klasifikatora 27.1, 27.3, 27.51 un 33.14. 

5
 pēc NACE 2.red. klasifikatora 35.2 un 35.3. 

https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=35.1&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=35.1&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=43.21&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=43.99&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.3&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.51&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=33.14&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.3&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.51&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=27.51&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=33.14&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=43.21&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=43.99&versija=3
https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=NACECATA&SessionId=BD63931407027D88207F7283E6E159C6&ncode=43.99&versija=3
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Attēls Nr. 1 
Elektrisko iekārtu, elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas un 

būvniecības darbības jomas īpatsvars Latvijas IKP struktūrā no 2000. līdz 2009. gadam (%)
6
 

Avots: CSP 

Aplūkojot elektrisko iekārtu ražošanas sektora īpatsvaru Latvijas IKP struktūrā, redzams, ka 
2009. gadā elektrisko iekārtu ražošanas sektorā īpatsvars Latvijas IKP bija 0,16%. Turpretim 
elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas sektoru grupas un 
būvniecības, tai skaitā ar enerģētiku saistītās būvniecības pievienotā vērtība bija attiecīgi 3,08% un 
7,21% no kopējā Latvijas IKP 2009. gadā (Attēls Nr. 1). 

Elektrisko iekārtu ražošanas sektorā kopš 2007. gada ir vērojams kritums, sektora īpatsvaram 
Latvijas IKP samazinoties par trešo daļu. No 2004. līdz 2007. gadam šī sektora īpatsvars pieauga divas 
reizes, sasniedzot 0,27% no Latvijas IKP.  

Būvniecības, tai skaitā ar enerģētiku saistītās būvniecības darbības jomā arī kopš 2007. gada ir 
vērojams īpatsvara samazinājums, 2009. gadā noslīdot līdz 7,21% no Latvijas IKP.  

Turpretim elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas sektoru 
grupā kopš 2007. gada ir vērojams īpatsvara pieaugums Latvijas IKP struktūrā, palielinoties par vairāk 
nekā 40%. Taču no 2004. gada līdz 2007. gadam nozares īpatsvars samazinājās par vairāk nekā 20%.  

Saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2010. un 2011. gadā IKP ir audzis, līdz ar to 
elektrisko iekārtu ražošanas sektors varētu sasniegt lielāku īpatsvaru Latvijas IKP (Attēls Nr. 2).  

 

Attēls Nr. 2 
Latvijas IKP izmaiņas (%) no 2001. līdz 2011. gadam (2005=100) 

Avots: CSP 

                                                      
 
 
6
 Saskaľā ar CSP datiem par sektoru īpatsvaru Latvijas IKP struktūrā publiski pieejama ir informācija par NACE 27 sektoru, kas 

iekļauj visus apakšsektorus, kā arī NACE 35 sektoru. Informācija nav pieejama par šādiem apakšsektoriem pēc NACE 2.red.: 
33.14, 42.22, 43.21 un 43.99, F NACE 2.red. ietver 41,42 un 43 sektorus.  
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5.1.1. Elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un elektroapgāde 

Šajā nodaļā aprakstīts elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes 
sektors, sniedzot detalizētāku informāciju par elektroenerģijas ražošanu. 

Latvijā saražotās elektroenerģijas daudzums 

Latvijā saražoto elektroenerģijas daudzumu pamatā nodrošina trīs galvenās elektroenerģijas 
ražošanas grupas – lielās hidroelektrostacijas, lielās koģenerācijas stacijas un pārējās koģenerācijas 
stacijas. Daudz mazākā apjomā elektroenerģija tiek iegūta no mazajām hidroelektrostacijām, vēja 
elektrostacijām un biogāzes elektrostacijām (Attēls Nr. 3). 

 
Attēls Nr. 3 

Latvijā saražotās elektroenerģijas struktūra 2010. gadā (GWh) 
Avots: Latvijas Republikas ekonomikas ministrija, 2011. gads 

2010. gadā kopējā saražotā elektroenerģija AS "Latvenergo" stacijās un neatkarīgo ražotāju 
elektrostacijās bija 6 627 GWh: 

 lielās hidroelektrostacijās – 3 445 GWh;  

 lielās koģenerācijas stacijās – 2 402 GWh;  

 pārējās koģenerācijas stacijās – 648 GWh;  

 atjaunojamos energoresursus izmantojošās elektrostacijās – 8 GWh;  

 mazās hidroelektrostacijās – 75 GWh;  

 vēja elektrostacijās – 49 GWh
7
.  

 
Attēls Nr. 4 

Elektroenerģijas kopējā patēriņa struktūra 2009. gadā 
Avots: Ekonomikas ministrija, Elektroenerģija, www.em.gov.lv 

                                                      
 
 
7
 LR Ekonomikas ministrija, Elektroenerģētika: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30175. 
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Izvērtējot elektroenerģijas patēriľa struktūru Latvijā pēc patērētāju grupām (Attēls Nr. 4), 
vislielākās elektroenerģijas patērētāju grupas valstī ir pakalpojumu grupa (32,4%), mājsaimniecības 
(27,7%), kā arī rūpniecība un būvniecība (kopā 21%). 

Elektroenerģijas imports un eksports 

Izvērtējot Baltijas valstu elektroenerģijas eksportu laika periodā no 2009. gada līdz 
2010. gadam, redzams, ka 2010. gadā elektroenerģijas eksports ir bijis negatīvs, proti, elektroenerģija 
tikusi importēta no ārvalstīm (Attēls Nr. 5).  

 
Attēls Nr. 5 

Baltijas valstu neto elektroenerģijas eksports (2009.-2010. gads) (GWh) 
Avots: Igaunijas, Latvijas, Lietuvas statistikas pārvaldes dati, ENTSOE Baltijas reģiona 

gada pārskats, 2009. gads 

Sākot ar 2010. gadu, Lietuvas importa īpatsvars ir palielinājies. Tas ir saistāms ar Ignalinas AES 
slēgšanu 2009. gada 31. decembrī. 2009. gadā Lietuva importēja 51,2% elektroenerģijas no kopējā 
patēriľa (Tabula Nr. 2).  

Tikmēr Latvijas elektroenerģijas importa īpatsvars ir visaugstākais starp Baltijas valstīm – 
58,8%. Šis rādītājs ir par 7,6% lielāks nekā Lietuvā un par 36,6% lielāks nekā Igaunijā. Latvijas 
elektroenerģijas importa īpatsvars ir arī par 4,9% augstāks nekā ES vidējais rādītājs (Tabula Nr. 2).  

Tabula Nr. 2. Baltijas valstu atkarība no enerģijas importa, salīdzinājums ar ES vidējiem 
rādītājiem 2009. gadā 

Valsts Procenti no kopējā patēriņa 

ES vidējais rādītājs (27 valstis) 53,9 

Latvija 58,8 

Lietuva 51,2 

Igaunija 21,2 

Avots: EUROSTAT 

Saražotais elektroenerģijas daudzums 2009. gadā spēja nodrošināt 77,1% kopējā tirgus 
pieprasījuma. Pārējo (22,9%) nepieciešamā elektroenerģija tika importēta.

8
 Šī iemesla dēļ liela nozīme ir 

elektroenerģijas pārrobežas tirdzniecībai ar Igauniju, Lietuvu, Baltkrieviju Norvēģiju (Tabula Nr. 3).  

Tabula Nr. 3. Elektroenerģijas imports pa valstīm 2010. gadā 

Valsts Imports (Ls) 

BY - Baltkrievija 78 714 

EE - Igaunija 21 312 133 

LT - Lietuva 25 848 046 

NO - Norvēģija, tostarp Svalbāras arhipelāgs un Jana Majena sala 22 241 950 

Avots: CSP 

                                                      
 
 
8
 Ekonomikas ministrija, Elektroenerģija, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30175. 
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Latvijā 2009. gadā vislielākās elektroenerģijas importētājvalstis bija Lietuva, no kuras tika 
importēta elektroenerģija gandrīz Ls 26 milj. vērtībā, kā arī Igaunija un Norvēģija, no kurām tika 
importēta elektroenerģija attiecīgi Ls 21 milj. un Ls 22 milj. vērtībā. Salīdzinoši neliels daudzums 
elektroenerģijas tika importēts arī no Baltkrievijas – Ls 79 tūkst. vērtībā (Tabula Nr. 3). 

Kopumā Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms nav pietiekams. Tomēr lielākā daļa Latvijā 
saražotās elektroenerģijas nāk no atjaunojamiem energoresursiem. 2009. gadā atjaunojamo 
energoresursu īpatsvars kopējā tirgus patēriľā vairāk nekā 10 reižu pārsniedz šo īpatsvaru Lietuvā un 
Igaunijā (Tabula Nr. 4).  

Tabula Nr. 4. No atjaunojamajiem energoresursiem iegūtās elektroenerģijas īpatsvara 
salīdzinājums starp Baltijas valstīm un ES vidējiem rādītājiem 2008. un 2009. gadā 

Valsts Procenti no kopējā patēriņa 2008 Procenti no kopējā patēriņa 2009 

ES vidējais rādītājs (27 valstis) 16,7 18,2 

ES vidējais rādītājs (15 valstis) 17,7 Nav datu 

Latvija 41,2 49,2 

Lietuva 4,6 5,5 

Igaunija 2,0 6,1 

Avots: EUROSTAT 

Latvijā šis īpatsvars pārsniedz arī ES vidējos rādītājus, galvenokārt, pateicoties lielajam 
elektroenerģijas daudzumam, kas tiek saražots lielajās hidroelektrostacijās. 2009. gadā gan vidēji ES, 
gan Baltijas valstīs atjaunojamo energoresursu īpatsvars palielinājies. ES atjaunojamo energoresursu 
īpatsvars 2009. gadā palielinājās vidēji par 1,5% no kopējā saražotās elektroenerģijas apjoma. Latvijā – 
par 8%, liecinot par pozitīvu tendenci atjaunojamo energoresursu izmantošanā, kas var nodrošināt 
ilgtspējīgu elektroenerģijas ražošanu nākotnē.  

Galvenie elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes raksturojošie 
rādītāji 

Viens no svarīgākajiem nozares darbību raksturojošajiem rādītājiem ir tajā darbojošos 
uzľēmumu apgrozījums un tā dinamika. 

Tabula Nr. 5. Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales apakšnozares apgrozījums 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs (milj. EUR) 2008.-2009. gads  

 
ES-27 valstis Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

2008 871 677 284 654 nav datu 64 669 67 556 106 648 1 365 1 581 82 748 

2009 886 495 315 666 nav datu 54 435 66 369 107 786 1 368 1 570 78 803 

Avots: CSP 

Analizējot apgrozījumu elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales apakšnozarē lielākajās 
ES valstīs un Baltijas valstīs, redzams, ka Latvija ir bijusi viena no tām valstīm, kuras apgrozījums 2009. 
gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ir pieaudzis. Lai gan apgrozījuma pieaugums ir vismazākais starp 
apskatāmajām valstīm, proti, 0,22% (Tabula Nr. 5).  

Tabula Nr. 6. Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales apakšnozares raksturojošie 
rādītāji (tūkst. Ls) 2008.-2009.

9
 gads 

  2008 2009 Izmaiņas (%) 

Produkcijas vērtība   784 614   803 621  2,42% 

Pievienotā vērtība  234 646 240 652 2,56% 

Avots: CSP 

2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu līdzīgi kā apgrozījums arī produkcijas vērtība ir 
pieaugusi, proti, līdz aptuveni Ls 803 milj., jeb par 2,42%. Produkcijas vērtība pieaugusi lielākā apmērā 
nekā apgrozījums. Turklāt pievienotā vērtība šajā laika periodā pieaugusi līdzīgā apmērā kā produkcijas 
vērtība (Tabula Nr. 6).  

                                                      
 
 
9
 Dati par 2010. gadu nav pieejami. 
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5.1.2. Ar enerģētiku saistītā būvniecība 

Apskatot ar enerģētiku saistītās būvniecības apakšnozari ES, redzams, 2009. gadā Latvijā šī 
apakšnozare ir vislielākā Baltijas valstu salīdzinājumā. Baltijas valstīs 2009. gadā salīdzinājumā ar 
2008. gadu ir vērojams vislielākais apgrozījuma samazinājums, bet Latvijā salīdzinot ar Baltijas valstīm ir 
vismazākais apgrozījuma kritums, proti, samazinājums par 38%. Tas ir trīs reizes lielāks samazinājums 
nekā vidēji ES valstīs (Tabula Nr. 7). 

Tabula Nr. 7. Ar enerģētiku saistītās būvniecības apakšnozares apgrozījums lielākajās ES valstīs 
un Baltijas valstīs (milj. EUR) 2008.-2009. gads 

 
ES-27 valstis Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

2008 313 868 27 515 603 41 696 70 266 30 295 648 727 49 967 

2009 273 254 26 475 266 34 697 69 424 26 883 401 400 36 350 

Avots: CSP 

Sektoru grupas uzľēmumu apgrozījums kopš 2008. gada ir samazinājies, samazinoties līdz 
2006. gada līmenim. 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu apgrozījums samazinājies mazāk 
nekā 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu. Tas norāda, ka apakšnozare 2010. gadā nav piedzīvojusi 
tik lielu kritumu nekā 2009. gadā (Attēls Nr. 6). 

 

Attēls Nr. 6 
Uzņēmumu apgrozījums pa darbības veidiem 2005. – 2010. gadā (tūkst. Ls)

 10
 

Avots: CSP 

Laika periodā no 2008. līdz 2009. gadam elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu 
būvniecības un elektroinstalāciju ierīkošanas uzľēmumu apgrozījums krities par apmēram 30%, 
savukārt, neklasificēto, specializēto būvdarbu uzľēmumu apgrozījums sarucis par 60%. Elektroapgādes 
un telekomunikāciju sistēmu būvniecības un citur neklasificēto specializēto būvniecības sektoru 
uzľēmumu apgrozījums 2009. gadā sasniedza zemāko līmeni pēdējo piecu gadu laikā. 

Tabula Nr. 8. Ar enerģētiku saistītās būvniecības apakšnozares raksturojošie rādītāji (tūkst. Ls) 
2005.-2010. gads 

Produkcijas vērtība (tūkst. Ls) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Izmaiņas 
2010. 

gadā (%) 

42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju 
sistēmu būvniecība  74 954   75 605  

 
105 453   97 647  70 476    58 258  -17,34% 

43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana 122 472  148 799  220 805   229 523  163 279  149 547 -8,41% 

43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi 
(saistīti ar elektroierīču uzstādīšanu un montāžu).  44 906   71 335  

 
133 141   126 424  54 267   43 817  -19,26% 

Pievienotā vērtība (tūkst. Ls)               

42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju 
sistēmu būvniecība 17 520 22 650 33 836 29 069  20 659     15 283  -26,02% 

                                                      
 
 
10

 Jaunākie pieejamie dati saskaľā ar Centrālā statistikas pārvaldes informāciju. 
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NAC 42.22 Elektroapgādes sistēmu būvniecība (bez telekomunikāciju sistēmām); 
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Produkcijas vērtība (tūkst. Ls) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Izmaiņas 
2010. 

gadā (%) 

43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana 34 526 51 482 70 041 78 527 54 332  43 724  -19,52% 

43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi 
(saistīti ar elektroierīču uzstādīšanu un montāžu). 11 356 17 434 35 265 31 957 13 332     11 037  -17,21% 

Avots: CSP 

Aplūkojot ar enerģētiku saistīto būvniecības apakšnozari, redzams, ka NACE 2.red. 42.22 un 
43.21 darbības veidos 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir vērojams samazinājums visos 
rādītājos. Elektroinstalāciju ierīkošanas apakšsektorā ir vislielākās atšķirības starp produkcijas un 
pievienoto vērtību. Salīdzinājumā ar apgrozījuma izmaiľām, redzams, ka apgrozījums samazinājies 
lielākā apmērā nekā produkcijas un pievienotā vērtība (Tabula Nr. 8). 

5.1.3. Ar enerģētiku saistītā rūpniecība 

2009. gadā ar enerģētiku saistītās rūpniecības apakšnozares īpatsvars lielākajās ES valstīs un 
Baltijas valstīs vidēji ir 3% no visas apstrādes rūpniecībā. 2009. gadā Lietuvā šis rādītājs viszemākais no 
Baltijas valstīm, proti, tikai 0,6% no apstrādes nozares. Visaugstākais rādītājs šajā laika posmā ir Vācijā 
un Igaunijā, proti, 5% no apstrādes nozares (Tabula Nr. 9).  

Tabula Nr. 9. Ar enerģētiku saistītās rūpniecības
11

 īpatsvars apstrādes rūpniecībā lielākajās ES 
valstīs un Baltijas valstīs 2008. – 2009. gadam (%)  

 
2008 2009 

ES 27 valsts nav datu nav datu 

Vācija 4,7 5,0 

Igaunija 5,4 5,0 

Spānija 3,5 3,4 

Francija 2,6 2,9 

Itālija 3,3 3,1 

Latvija 2,0 2,4 

Lietuva 0,7 0,6 

Lielbritānija 2,0 2,0 

Avots: EUROSTAT 

Latvijā 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir vismazākais apgrozījuma kritums Baltijas 
valstīs, proti, apgrozījums samazinājās par 2,13%. Tas ir vismazākais samazinājums apskatāmajās 
valstīs izľemot Franciju un vidēji ES-27 valstis, kur apgrozījums 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu 
ir palielinājies (Tabula Nr. 10).  

Tabula Nr. 10. Ar enerģētiku saistītās rūpniecības apakšnozares apgrozījums lielākajās ES valstīs 
un Baltijas valstīs (milj. EUR) 2008.-2009. gads 

 
ES-27 valstis Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

2008 189 216 89 096 457 19 437 23 098 32 462 141 120 13 843 

2009 200 475 77 936 315 14 372 24 407 23 743 138 66 10 974 

Avots: CSP 

Vislielākais apgrozījuma kritums bija Lietuvā un Igaunijā. Tas liecina, ka Latvijā šis sektors ir 
vismazāk ticis ietekmēts ekonomiskās krīzes laikā (Tabula Nr. 10).  

Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošanas, 
vadu un instalācijas un elektroierīču remonta uzľēmumu apgrozījuma dinamika laika periodā no 
2005. līdz 2010. gadam ir līdzīga ar enerģētiku saistītās būvniecības sektora grupu dinamiku, proti, kopš 
2007. gada vērojams apgrozījuma kritums nozarē. Tomēr elektromotoru ģeneratoru, transformatoru un 
elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošanas uzľēmumos apgrozījums nedaudz pieaudzis, 
sasniedzot gandrīz Ls 40 milj. (Attēls Nr. 7).  

No 2005. gada līdz 2007. gadam apgrozījuma izmaiľas pieaug, 2007. gadā salīdzinājumā ar 
2005. gadu palielinoties divas reizes, bet 2009. gadā apjoms elektromotoru ražošanas uzľēmumu 
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apgrozījums, salīdzinot ar 2008. gadu samazinājies gandrīz divkārt un atgriežoties 2005. gada līmenī, 
šajā pašā laikā vadu un instalāciju uzľēmumu apgrozījums samazinājies aptuveni par ceturto daļu 
(Attēls Nr. 7). 

 

Attēls Nr. 7 
Uzņēmumu apgrozījuma izmaiņas laika periodā no 2005. līdz 2010. gadam. (tūkst. Ls)

12
 

Avots: CSP 

Kopumā gada produkcijas apgrozījums 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu elektromotoru, 
ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošanas darbības veidā ir 
pieaudzis par vairāk nekā 10%, taču elektroierīču remonta darbības veidā šajā pašā laika periodā 
apgrozījums samazinājās par vairāk nekā ceturto daļu (Attēls Nr. 7). Tas liecina liecinot par 
apakšnozares nevienmērīgu attīstību un izaugsmi, kas bija pēc 2009. gada krituma.  

Tabula Nr. 11. Ar enerģētiku saistītās rūpniecības apakšnozares apgrozījums
13

 (tūkst. Ls) 2005.-
2009. gads 

Produkcijas vērtība (tūkst. Ls) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Izmaiņas 
2010. gadā 

(%) 

27 Elektrisko iekārtu ražošana; 48 586 65 622 93 893 92 267 54 785 34 603 -36,84% 

33.14 Elektroierīču remonts 20 694 17 606 25 865  nav datu  27 024 20 658 -23,56% 

Pievienotā vērtība (tūkst. Ls)               

27 Elektrisko iekārtu ražošana; 18 788 23 426 38 438 34 561 17 868 10 575 -40,82% 

33.14 Elektroierīču remonts 6 282 5 788 7 994  nav datu  9 135 8 045 -11,93% 

Avots: CSP 

Ar enerģētiku saistītajā rūpniecības apakšnozarē elektrisko iekārtu ražošanas sektorā 
2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu produkcijas vērtība samazinājusies mazākā apmērā 
nekā pievienotā vērtība. Kopumā samazinājums šajā laika periodā ir aptuveni 40% (Tabula Nr. 11). 

Ārējā tirdzniecība  

Saskaľā ar CSP datiem elektrisko mašīnu un iekārtu eksports 2010. gadā veidoja 7,1% no 
kopējās eksporta vērtības (Tabula Nr. 12). 

Tabula Nr. 12. Nozares eksportētās
14

 produkcijas kopējā vērtība 2008. – 2010. gadā 

Gads 2008 2009 2010 

Eksports Kopā 4 428 945 3 602 243 4 694 885 

Elektriskās mašīnas un iekārtas 281 880 246 834 331 905 

Procenti no kopējā eksporta 6,4% 6,9% 7,1% 

Avots: CSP 

                                                      
 
 
12

 Jaunākie pieejamie dati saskaľā ar Centrālā statistikas pārvaldes informāciju. Tā kā daļa datu nav pieejami CSB mājas lapā, 

tabulās atspoguļoti un aprakstā iekļauti tikai par nozares apakšsektoriem pieejamie dati. 
13

 2010. gadā 27 NACE 2.red. sektorā dati ir tikai pieejami par 27.3 apakšsektoru. 
14

 Eksporta apjoms ietver arī atsevišķu nozares analīzē neiekļautu sektoru eksporta apjomu. 
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Nozares saražotās un eksportētās produkcijas apjomi 2009. gadā piedzīvoja kritumu, savukārt 
2010. gadā eksportētā produkcija pārsniedza 2008. gadā eksportēto apjomu, veidojot 7.1% no kopējā 
Latvijas eksporta apjoma. 

Tabula Nr. 13. Nozares importētās
15

 produkcijas kopējā vērtība 2008. – 2010. gadā 

Gads 2008 2009 2010 

Imports kopā 7 527 687 4 709 779 5 911 949 

Elektriskās mašīnas un iekārtas 596 756 377 360 518 078 

Izolēti vadi un kabeļi 46 221 21 916 33 658 

Procenti no kopējā importa 8,5% 8,5% 9,3% 

Avots: CSP 

Periodā no 2008. līdz 2010. gadam elektrisko mašīnu un iekārtu importa apjoms būtiski 
pārsniedza nozares eksporta apjomu attiecīgajā periodā. Tomēr 2009. gadā, samazinoties kopējam 
nozares importa un eksporta apjomam, 2008. gadā importētās produkcijas apjoma attiecību pret 
eksportēto produkcijas apjomu (Tabula Nr. 13). 

Kopējais nozares produkcijas imports 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu ir pieaudzis. Taču 
importētās produkcijas apjoms 2010. gadā ir mazāks, nekā tas bija 2008. gadā. Eksporta apjoms šajā 
laika periodā arī ir pieaudzis, bet kopējā eksporta un importa attiecība 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu ir palikusi nemainīga (65%). Tas ir radījis negatīvu tirdzniecības bilances saldo.  

5.1.4. Gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondensēšana 

Aplūkojot gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas apakšnozares
16

 
apgrozījumu lielākajās ES valstīs, redzams, ka Latvijā par 2008. un 2009. gadu dati nav pieejami. 
Lietuvā apgrozījums pārsniedz apgrozījumu Igaunijā vairāk nekā trīs reizes. Vairumā analizēto valstu 
apgrozījums 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ir pieaudzis (Tabula Nr. 14).  

Tabula Nr. 14. Gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas apakšnozares 
apgrozījums lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs (milj. EUR) 2008.-2009. gads 

  ES-27 valstis Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

2008 243 903 73 242 265 9 670 38 945 50 154 nav datu 1 109 nav datu 

2009 nav datu 64 898 274 9 935 37 026 44 176 nav datu 1 116 23 813 

Avots: CSP 

Latvijā apgrozījums laika periodā no 2005. gada līdz 2007. gadam tvaika piegādes un gaisa 
kondicionēšanas sektorā vērojams apgrozījuma pieaugums. 2005. gadā apgrozījums sektorā veidoja 
Ls 122 milj., bet 2007. gadā Ls 157 milj., veidojot aptuveni 28% pieaugumu (Attēls Nr. 8). 

 
Attēls Nr. 8 

Uzņēmumu apgrozījuma izmaiņas laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam (tūkst. Ls)
17

 
Avots: CSP 

Gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas apakšsektorā dati ir pieejami tikai līdz 
2007. gadam, tāpēc ir grūti noteikt pašreizējo apakšsektora attīstību, taču redzams, ka līdz 2007. gadam 
tāpat kā nozarē kopumā ir vērojams pieaugums (Tabula Nr. 15). 
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 Importa apjoms ietver arī atsevišķu nozares analīzē neiekļautu sektoru importa apjomu. 
16

 Dati pieejami tikai pat NACE 2.red. 35.3 tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas sektoru. 
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 CSP jaunākie dati ir pieejami par 2007. gadu, kā arī dati nav pieejami par gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, 
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Tabula Nr. 15. Gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas apakšnozares 
raksturojošie rādītāji (tūkst. Ls) 2005.-2009. gads 

Produkcijas vērtība (tūkst. Ls) 2005 2006 2007 2008 2009 

35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana  95 701   121 063   134 398   nav datu   nav datu  

Pievienotā vērtība (tūkst. Ls)           

35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana  36 074   45 615   50 415   nav datu   nav datu  

Avots: CSP 

Kopumā produkcijas vērtība analizētajā laika posmā ir pieaugušas par trešo daļu, bet pievienotā 
vērtība – par ceturto daļu (Tabula Nr. 15). 

5.1.5. Nozares atbalsts 

Par enerģētikas nozares nozīmi tautsaimniecībā liecina plānotais valsts finansiālais atbalsts. 
Enerģētikas attīstības pamatnostādľu kopsavilkumā 2006. līdz 2016. gadam nozarei paredzēts atbalsts 
no šādiem avotiem: 

- ES struktūrfondi – Ls 262,20 miljoni 10 gadu laikā. Finansējums paredzēts investīcijām 
siltumavotu un siltumtīklu efektivitātes paaugstināšanai, biomasas koģenerācijas 
elektrostaciju būvei un ēku energoefektivātes paaugstināšanai; 

- privātais finansējums – Ls 589,50 miljoni 10 gadu laikā. Finansējums plānots kā 
energoapgādes komersantu un ēku īpašnieku pašu līdzfinansējums investīcijām 
siltumavotu un siltumtīklu efektivitātes paaugstināšanai, biomasas koģenerācijas 
elektrostaciju būvei, ēku energoefektivātes paaugstināšanai un investīcijas cieto kurināmo 
izmantojošas kondensācijas elektrostacijas projektā;  

- valsts budžets – Ls 190,85 miljoni 10 gadu laikā. Finansējums paredzēts institūciju 
kapacitātes stiprināšanai, pētījumiem, līdzfinansējumam TEN-E projektiem, izglītībai un 
zinātnei, mērķdotācijām pašvaldībām investīcijām siltumavotu un siltumtīklu efektivitātes 
paaugstināšanai, cieto kurināmo izmantojošas kondensācijas elektrostacijas projekta 
sagatavošanai un līdzdalībai projektā; 

- pašvaldību budžeti – Ls 168,00 miljoni 10 gadu laikā. Finansējums paredzēts investīcijām 
siltumavotu un siltumtīklu efektivitātes paaugstināšanai un investīcijām pašvaldību īpašumā 
esošu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

18
  

5.2. Nozares attīstības prognozes 
Šajā sadaļā apkopota informācija par nozares attīstības prognozēm, balstoties uz ES un Latvijas 

stratēģiskajiem plāniem un darba devēju aptaujas rezultātiem.  

ES stratēģija 2020. gadam 
Svarīgs elements ES enerģētikas stratēģijā, pārejot uz ekonomiku ar mazām oglekļa dioksīda 

emisijām, ir no atjaunojamiem energoresursiem ražota enerģija. Eiropas rūpniecība ieľem vadošo vietu 
pasaulē atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju izstrādē, šajā jomā nodarbinot 1,5 miljonus cilvēku, turklāt 
līdz 2020. gadam varētu tikt radītas vēl trīs miljoni darbavietu

19
. ES šajā jomā tiek veiktas lielas 

investīcijas: 62% visu investīciju enerģijas ražošanā 2009. gadā veidoja investīcijas atjaunojamā 
enerģijā.  

Eiropas Komisijas 2020. gada Enerģētikas stratēģijā
20

 prognozēts, ka ES enerģijas patēriľš 
2020. gadā būs 95% no 2005. gada līmeľa. Tiek prognozēts, ka dažās valstīs — Kiprā, Lietuvā un Maltā 
— enerģijas patēriľš pieaugs par vairāk nekā 20%, salīdzinot ar 2005. gadu, bet citās samazināsies —
Apvienotajā Karalistē par 9% un Vācijā – par 14%.  

Sagaidāms, ka visās ES dalībvalstīs kopā atjaunojamās enerģijas patēriľš vairāk nekā 
dubultosies — no 103 milj. tonnu 2005. gadā līdz 217 milj. tonnu 2020. gadā (enerģijas bruto 
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 Ekonomikas ministrija, Enerģētikas attīstības pamatnostādľu 2007 – 2016. gadam kopsavilkums, 
www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_15059_1.doc. 
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Eiropas Komisijas (ECOFYS) EmployRES pētījums, bruto ietekme uz nodarbinātību. 
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Eiropas Komisija, 2010, ―Enerģētika 2020. Konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un drošas enerģētikas stratēģija‖. 
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galapatēriľš). 45% no šī pieauguma būs elektroapgādē, 37% — siltumapgādē un 18% — transportā, 
proti, 27% no gaidāmā atjaunojamās enerģijas patēriľa pieauguma veidos otru lielāko pieaugumu aiz 
elektroenerģijas, kas ražota no biomasas, no vēja ražota elektroenerģija (divas trešdaļas uz sauszemes, 
viena trešdaļa jūrā). Tas radīs pieprasījumu Eiropas vēja turbīnu ražotājiem un ar to saistītajām 
rūpniecības papildnozarēm. Nākotnē prognozēts, ka pieaugs arī saules enerģijas ražošana, jo īpaši 
fotogalvanisko iekārtu nozare.

21
 

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes  

Enerģētikas attīstības pamatnostādľu kopsavilkumā no 2006. līdz 2016. gadam noteikti vairāki 
nozares attīstības pamatvirzieni. 

1. Veicināt Baltijas un Eiropas enerģijas sistēmu starpsavienojumu attīstību, piedaloties 
izpētes un atbalstot TEN-E projektus, kas vērsti uz Baltijas enerģijas apgādes sistēmu 
integrēšanos Eiropas sistēmās. 

2. Primāro enerģijas resursu piegāžu dažādošanai un elektroenerģijas pašnodrošinājuma 
paaugstināšanai: 

- veicināt cieto kurināmo (ogles kombinācijā ar cieto biomasu un citiem vietējiem 
kurināmā veidiem) izmantojošas kondensācijas elektrostacijas projekta attīstību; 

- kā atbalsta instrumentu pielietojot mērķdotācijas investīcijām no ES struktūrfondiem, 
veicināt koģenerācijas staciju attīstību un enerģijas ražošanu no atjaunojamajiem 
enerģijas resursiem; 

- atbalstīt jaunas kodolspēkstacijas būvi Baltijā un izvērtēt Latvijas līdzdalības lietderību 
šādā projektā, ja par to tiek pieľemts kopīgs Baltijas valstu lēmums. 

3. Nodrošināt investīciju programmu sagatavošanu un īstenošanu enerģijas ražošanai no 
atjaunojamajiem enerģijas resursiem, piesaistot šim mērķim arī ES struktūrfondu līdzekļus. 

4. Paaugstināt enerģētikas nozari administrējošo institūciju kapacitāti.
22

 

Enerģētikas stratēģija 2030 
Augstākā līmeľa attīstības plānošanas dokuments „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 

2030. gadam‖ nosaka atjaunojamas un drošas enerģijas mērķi nodrošināt valsts enerģētisko neatkarību, 
palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos.  

Enerģētikas stratēģija 2030 ir pirmais ilgtermiľa plānošanas dokuments enerģētikā, kas virzīts 
uz to, lai sabalansētu ekonomiskās un enerģētikas politikas, kā arī izveidotu efektīvi funkcionējošu 
enerģijas tirgu. Lai nodrošinātu sabalansētu tautsaimniecības un iedzīvotāju interesēm atbilstošu 
enerģētikas politiku, stratēģijā kā enerģētikas politikas mērķi izvirzīti konkurētspējīga tautsaimniecība, 
ilgtspējīga enerģija un apgādes drošums. 

Ekonomikas ministrija izstrādājusi trīs iespējamos nākotnes scenārijus - konservatīvo, 
sabalansēto un ambiciozo

23
, par kuriem 25. janvārī tika sākta diskusija forumā Latvijas enerģētikas 

stratēģija 2030. gadam: drošība, ilgtspēja, konkurētspēja. Latvijas enerģētikas ilgtermiľa stratēģija ir ļoti 
nozīmīga un aktuāla visas valsts attīstības kontekstā. 

EM vērtēšanai piedāvātais konservatīvais scenārijs paredz, ka atjaunojamie energoresursi 
(AER) energobilancē 20 gadu laikā būtiski nepieaug un AER bruto daļa enerģijas gala patēriľā veido 
40%, transporta sektorā – 10%, bet ēku siltumenerģijas patēriľš būs 125 kWh/ m

2
. Konservatīvais 

scenārijs paredz, ka līdz 2030. gadam, salīdzinot ar 2010. gadu, energoresursu imports samazinās par 
25%, kas EM skatījumā ir nepietiekami, lai sekmētu konkurenci, nodrošinātu pietiekamu energoresursu 
avotu un piegādes ceļu diversifikāciju, kā arī kalpotu par cenu stabilizējošu faktoru. 

Sabalansētais scenārijs tikmēr piedāvā panākt, ka līdz 2030. gadam no AER saražotā enerģijas 
daļa bruto gala patēriľā sasniedz 50%, transportā – 15%, bet energoefektivitātes paaugstināšanas 
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Eiropas Komisija, 2011, Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem. Virzība uz 2020. Gada 
 mērķi, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0031:FIN:LV:D. 
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 Ekonomikas ministrija, Enerģētikas attīstības pamatnostādľu 2007 – 2016. gadam, 
www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_15063_3.doc. 
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Kristaps Kalns, 2012 „Enerģētikas stratēģijai 2030 piedāvā trīs nākotnes scenārijus‖. 
http://www.diena.lv/bizness/razosana/energetikas-strategijai-2030-piedava-tris-nakotnes-scenarijus-13928053. 
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pasākumu rezultātā ēku siltumenerģijas patēriľš samazinās līdz 100 kWh/m
2
. Savukārt energoresursu 

imports 20 gadu laikā samazinās līdz 50%, plānojot sabalansētas ilgtermiľa investīcijas infrastruktūrā un 
diversifikācijā, kā arī izvairoties no straujiem energoapgādes tarifu pieaugumiem. Sabalansētā 
enerģētikas attīstības scenārija realizēšana paredzētu nozīmīgu energoapgādes drošības 
paaugstināšanu, kas balstīta gan uz energoefektivitātes uzlabošanu un vietējo energoresursu plašāku 
izmantošanu, gan efektīvi funkcionējoša enerģijas tirgus izveidošanu. 

Ambiciozais scenārijs paredz, ka atjaunojamie energoresursi pieaug līdz 60%, transportā – līdz 
20%, bet ēku siltumenerģijas patēriľš samazinās līdz 75 kWh/m

2
. Ambiciozā scenārija īstenošana 

nozīmētu arī importa ierobežošanu par 75%. EM uzsver, ka, neraugoties uz AER izmantošanas un 
energoefektivitātes paaugstināšanas pozitīvajām sekām, šī scenārija īstenošanā ļoti liela nozīmē būtu 
tieši tehnoloģijām. Ľemot vērā, ka tehnoloģiju attīstība nenotiek lēcienveidīgi, pārāk strauji palielinot 
AER izmantošanu un veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, pastāv risks pieľemt 
pārsteidzīgus lēmumus un kļūdīties efektīvāko tehnoloģiju un investīciju izvēlē. Vēl viens šķērslis ātrākai 
AER īpatsvara palielināšanai var būt nepieciešamo naudas līdzekļu trūkums pasākumu realizēšanai. 

Ir sagaidāms atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugums, kā arī ēku siltumenerģijas 
patēriľa samazinājums. Stratēģiskais plāns arī paredz importa samazināšanos. Nākotnes tendences 
varētu iezīmēt energoapgādes drošības palielināšanos, vietējo energoresursu aktīvāku izmantošanu, kā 
arī tehnoloģiju nozīmi AER īpatsvara palielināšanā un iepriekšminēto mērķu realizācijā.  

Nozares attīstība uzņēmumu vērtējumā 

Nozares uzľēmumu aptaujas ietvaros uzľēmumu pārstāvji tika lūgti sniegt savas prognozes par 
nozares attīstības tendencēm tuvāko trīs gadu laikā. Vērtējot uzľēmēju sniegtās atbildes sadalījumā pa 
uzľēmumu lielumiem, redzams, ka katrā no uzľēmumu kategorijām ir ievērojama daļa uzľēmēju, kuri 
atzīst, ka enerģētikas nozare nākotnē attīstīsies.  

Visoptimistiskākie par nozares attīstības tendencēm ir lielo uzľēmumu pārstāvji, no kuriem 
vairāk nekā 80% sagaida nozares turpmāku attīstību, vidējo un mazo uzľēmumu kategorijā nozaru 
attīstību prognozē aptuveni puse respondentu (attiecīgi 50% un 52,5%). 

 
Attēls Nr. 9 

Uzņēmumu prognozes par enerģētikas nozares attīstību tuvāko trīs gadu laikā (%) sadalījumā 
pēc uzņēmuma lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Kaut arī tikai trešā daļa mikrouzľēmumu prognozē nozares attīstību tuvāko trīs gadu laikā, tieši 
mikrouzľēmumi un mazie uzľēmumi ir tie, kas sagaida nozares strauju attīstību, lai gan tikai pavisam 
neliela daļa. Un tomēr aptuveni trešā daļa no nozares kopējā uzľēmumu skaita (16,7% lielo uzľēmumu, 
50% vidējo uzľēmumu, 45% mazo uzľēmumu un 31,7% mikrouzľēmumu) prognozē, ka nozares 
attīstība nākotnē paliks līdzšinējā līmenī. 

Saskaľā ar aptaujas rezultātiem vērojama šāda tendence – jo lielāks uzľēmums, jo pozitīvākas 
nākotnes attīstības prognozes. Piemēram, mikrouzľēmumu kategorijā lielākā daļa (34,1%) respondentu 
prognozē nozares sašaurināšanas, bet lielo uzľēmumu kategorijā 83,3% respondentu prognozē 
nozares attīstīšanos. Analizējot rezultātus kopumā, nozares attīstību tuvāko trīs gadu periodā prognozē 
nedaudz vairāk par pusi nozares uzľēmumu (53,7% uzľēmumu).  

Papildus jau minētajām attīstības prognozēm jāľem vērā arī elektroenerģijas un gāzes tirgu 
liberalizācijas process.  
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6. Nozares salīdzinājums ar situāciju citās 
Eiropas valstīs 

6.1. Nozares uzľēmumu raksturojums 
Nozares makroekonomiskās situācijas raksturojums un salīdzinājums ar citām Eiropas valstīm 

sniegts 5. nodaļā. 

6.1.1. Elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un elektroapgāde 

Šajā kategorijā ietilpst elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un elektroapgāde, kas atbilst 
NACE kodam 35.1. Kopumā zem NACE koda 35.1. darbības veidiem Latvijā reģistrēti 280 uzľēmumi. 

Tabula Nr. 16. Elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes apakšnozares 
uzņēmumu skaits Latvijā pēc NACE klasifikācijas 2005. - 2011. gadam 

Darbības veids/Gads 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Elektroenerģijas ražošana 127 118 114 126 167 205 237 

Elektroenerģijas apgāde 3 1 1 1 6 1 3 

Elektroenerģijas sadale 18 19 21 19 19 16 19 

Elektroenerģijas tirdzniecība 6 7 8 11 12 15 21 

Elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale 
un elektroapgāde kopā 154 145 144 157 204 237 280 

Avots: CSP  

Visvairāk uzľēmumu attiecīgajā sektoru grupā nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu 
(237 uzľēmumi jeb 84,6% no kopējā uzľēmumu skaita sektoru grupā 2011. gadā), kuru lielo skaitu 
nodrošina mazās HES un atjaunojamo dabas resursu elektroenerģijas ražošanas uzľēmumi. Šo 
uzľēmumu skaits pieaudzis pēdējo divu gadu laikā (no 2008. – 2011. gadam uzľēmumu skaitam 
pieaugot gandrīz par 50%). Ievērojami mazāks skaits uzľēmumu nodarbojas ar elektroenerģijas 
tirdzniecību un sadali (attiecīgi 21 un 19 uzľēmumu 2011. gadā). Elektroenerģijas tirdzniecības 
uzľēmumu skaits ir pieaudzis par aptuveni 85% no 2009. gada, kad uzľēmumu skaits bija tikai 12. Līdz 
tam uzľēmumu skaita izmaiľas šajā darbības veidā nav bijušas ievērojamas. Elektroenerģijas apgādi 
Latvijā 2011. gadā nodrošināja trīs uzľēmumi, taču 2009. gadā bija seši uzľēmumi. 

 

Attēls Nr. 10 
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes apakšnozares nodarbināto 

skaits 2005. – 2010. gadā  
Avots: CSP 

Kopumā nodarbināto skaits sektora uzľēmumos laika posmā no 2005. līdz 2010. gadam, 
pakāpeniski samazinājies. Izľēmums ir 2008. gads, kur darbinieku skaits pieauga par 4,17%. 
2005. gadā sektorā tika nodarbināti 8 495 cilvēki, bet 2010. gadā 7 159 cilvēks, proti, par 15,73% mazāk 
nekā 2005. gadā. 

Analizējot nodarbināto skaitu kontekstā ar iepriekš analizēto apgrozījumu (Tabula Nr. 5), 
redzams, ka, neskatoties uz to, ka 2008. un 2009. gadā nozarē strādājošo skaits samazinājās, sektora 
uzľēmumu apgrozījums šajā periodā pat nedaudz pieauga (par 0,6%). Līdz ar to var secināt, ka 
darbinieku skaita samazinājums sektorā, galvenokārt, saistīts ar tehnoloģiju attīstību, kas ļauj samazināt 
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nodarbināto skaitu, tajā pašā laikā uzlabojot darba ražīgumu. Tāpat šie dati liecina par sektoru grupas 
stabilitāti, ľemot vērā ekonomiskās situācijas ietekmi uz tautsaimniecību šajā laika periodā.  

Tabula Nr. 17. Elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes apakšnozares 
raksturojošie rādītāji (tūkst. Ls) 2008. - 2009. gads 

Personāla izmaksas (tūkst. Ls) 2008 2009 izmaiņas (%) 

35.1 Elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadales un elektroapgāde 68 226 57 128 -16,27% 

Avots: CSP 

Analizējot personāla izmaksas elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadales un elektroapgādes 
apakšnozarē, redzams, ka 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu personāla izmaksas ir 
samazinājušās, proti, par 16,27% (Tabula Nr. 17). Turklāt personāla izmaksas ir samazinājušās līdz ar 
darbinieku skaita samazinājumu (Attēls Nr. 10). Analizējot personāla izmaksas kontekstā ar iepriekš 
analizēto pievienoto vērtību (Tabula Nr. 6), redzams, ka, līdz ar apgrozījuma samazināšanos 2009. 
gadā, personāla izmaksas arī samazinājušās.  

6.1.2. Ar enerģētiku saistītā būvniecība 

Šajā kategorijā ietilpst elektroinstalāciju ierīkošana, elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu 
būvniecība un citur neklasificētie specializētie būvdarbi, kas attiecīgi atbilst NACE kodam 43.21, NACE 
kodam 42.22 un NACE kodam 43.99. Kopumā ar atbilstošajos kodos specificētajiem darbības veidiem 
Latvijā nodarbojas 1 305 uzľēmumi. 

Tabula Nr. 18. Uzņēmumu skaits Latvijā pēc NACE klasifikācijas 2005. - 2011. gadam 
Darbības veids 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Elektroinstalācijas ierīkošana 419 470 528 590 571 556 681 

Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu 
būvniecība 22 25 30 50 64 66 87 

Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (saistīti ar 
elektroierīču uzstādīšanu un montāžu) 164 262 401 574 562 473 537 

Kopā 605 757 959 1214 1197 1095 1 305 

Avots: CSP 

Plaši pārstāvēti Latvijā ir elektroinstalāciju ierīkošanas uzľēmumi (681 uzľēmums) un 
neklasificēto būvdarbu uzľēmumi, kas saistīti ar elektroierīču uzstādīšanu un montāžu (537 uzľēmumi). 
Mazāk pārstāvēts ir elektroapgādes sistēmu būvniecības sektors, tajā strādā vien 6,7% no kopējā 
uzľēmumu skaita šajā sektorā.  

Elektroinstalāciju ierīkošanas uzľēmumu skaits kopš 2005. gada ir pieaudzis par aptuveni   150 
uzľēmumiem, bet neklasificēto būvdarbu uzľēmumu skaits – par 400 uzľēmumiem. Elektroapgādes un 
telekomunikāciju sistēmu būvniecības uzľēmumi kopš 2005. gada ir trīskāršojies un 2009. gadā šajā 
sektorā sastādīja 64 uzľēmumi. Kopumā 2008. gadā bija vislielākais uzľēmumu skaits vairumā 
darbības veidu, nedaudz samazinoties 2009. gadā. Pārējos darbības veidos uzľēmumu skaits būtiski 
nav mainījies. 

 

Attēls Nr. 11 
Uzņēmumos nodarbināto personu skaits pa darbības veidiem 2005. – 2010. gadā (tūkst. Ls) 

Avots: CSP 
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42.22 Elektroapgādes sistēmu būvniecība (bez telekomunikāciju sistēmām); 

43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana; 
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25 

 

Līdzīgi kā apgrozījums laika periodā no 2005. gada līdz 2008. gadam nodarbināto skaits audzis 
visos trīs analizējamos sektoros. Savukārt līdz 2010. gadam sektoros nodarbināto skaits samazinājies, 
nokrītot zem 2005. gada līmeľa. Nodarbināto personu skaita izmaiľas visvairāk skārušas neklasificēto 
specializēto būvdarbu uzľēmumus, kur tas samazinājies par 43%, savukārt, elektroapgādes un 
telekomunikāciju sistēmu būvniecības uzľēmumos un elektroinstalāciju ierīkošanas uzľēmumos tas 
sarucis attiecīgi par 13% un 28% (Attēls Nr. 11). 

Šajā sektorā pretēji iepriekš analizētajām tendencēm elektroenerģijas ražošanas, pārvades, 
sadales un elektroapgādes sektorā periodā no 2008. līdz 2009. gadam uzľēmumu apgrozījums ir 
samazinājies robežās no 30% - 60%, turklāt ievērojami straujāk samazinājies nodarbināto skaits    (12%-
33%). Tas liecina, ka ekonomiskās krīzes ietekme šajā sektorā ir bijusi ievērojami spēcīgāka nekā 
elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes sektorā. 

Tabula Nr. 19. Ar enerģētiku saistītajā būvniecības apakšnozares raksturojošie rādītāji (tūkst. Ls) 
2005.-2010. gads 

Personāla izmaksas (tūkst. Ls) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 Izmaiņas 

2010. gadā  

42.22 Elektroapgādes un 
telekomunikāciju sistēmu būvniecība 10 462 14 005 19 203 20 646 15 532 14 954 -3,72% 

43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana 16 437 25 202 37 390 45 315 33 376 25 542 -23,47% 

43.99 Citur neklasificētie specializētie 
būvdarbi (saistīti ar elektroierīču 
uzstādīšanu un montāžu). 4 892 7 939 13 579 16 079 7 377 5 799 -21,39% 

Avots: CSP 

Aplūkojot personāla izmaksas 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, redzams, ka 
elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecības apakšsektora personāla izmaksas ir 
samazinājušās vismazāk, proti, par 3,72%. Pārējos apakšsektoros šajā periodā personāla izmaksu 
samazinājums bijis vairāk nekā piektā daļa (Tabula Nr. 19). 

6.1.3. Ar enerģētiku saistītā rūpniecība 

Šajā kategorijā ietilpst elektrisko iekārtu ražošana, kas specificēta NACE kodos 27.1., 27.3. un 
27.51, kā arī elektroierīču remonts, kas atbilst NACE kodam 33.14. Kopumā ar atbilstošajos kodos 
specificētajiem darbības veidiem Latvijā nodarbojas 93 uzľēmumi. 

Tabula Nr. 20. Uzņēmumu skaits Latvijā pēc NACE klasifikācijas 2005. - 2011. gadam 
Darbības veids 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Elektrisko iekārtu ražošana 23 27 28 33 34 34 38 

Elektroierīču remonts 45 45 37 43 54 60 55 

Kopā 68 72 65 76 88 94 93 

Avots: CSP 

Salīdzinājumā ar iepriekš apskatītajām sektoru grupām ar enerģētiku saistītās rūpniecības 
sektoru grupā ir ievērojami mazāks uzľēmumu skaits. Sektoru grupas ietvaros visplašāk pārstāvēts ir 
elektroierīču remonta sektors, kurā 2011. gadā darbojās 55 uzľēmumi, proti, 10 uzľēmumiem vairāk 
nekā 2005. gadā. Elektroierīču remonta uzľēmumu skaits 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gada ir 
pieaudzis par 11 uzľēmumiem jeb gandrīz ceturto daļu. Savukārt elektroierīču remonta darbības veidā 
2011. gadā strādā 38 uzľēmumi, proti, 70% vairāk nekā 2005. gadā, bet elektrisko ierīču ražošanas 
uzľēmumu skaits šajā pašā laika periodā ir palielinājies gandrīz divkārt. Izmaiľas kopš 2009. gada abos 
darbības veidos nav būtiskas (Tabula Nr. 20).  

Visvairāk nodarbināto ir elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un 
kontroles iekārtu ražošanas apakšsektorā, to skaitam pieaugot no 1 525 2005. gadā līdz 2 095 – 
2008. gadā un 2010. gadā samazinoties līdz 1 279 (Attēls Nr. 12). 
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Attēls Nr. 12 
Uzņēmumos nodarbināto personu skaits pa darbības veidiem 2005. – 2010. gadā

24
  

Avots: CSP 

Vismazākais nodarbināto skaits vērojams elektriskās sadzīves aparatūras ražošanas sektorā, 
kur 2006. gadā strādāja 16 cilvēku. Pakāpeniski šis skaits pieauga līdz 21 nodarbinātajam 2008. gadā, 
taču 2010. gadā nodarbināto skaits, tāpat kā citos sektoros kritās, proti, līdz septiľi. 

Izvērtējot nodarbināto skaita izmaiľas kontekstā ar iepriekš analizēto sektora uzľēmumu 
apgrozījuma dinamiku, var secināt, ka nodarbināto skaitā un apgrozījumā laika periodā no 2005. gada 
līdz 2010. gadam vērojamas līdzīgas tendences – no 2005. līdz 2007. gadam vērojams pieaugums, bet 
laika periodā no 2008. līdz 2010. gadam – kritums (Attēls Nr. 12). 

Tabula Nr. 21. Ar enerģētiku saistītajā rūpniecības apakšnozares raksturojošie rādītāji (tūkst. Ls) 
2005.-2010. gads 

Personāla izmaksas (tūkst. 
Ls) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

izmaiņas 
2010. gadā 

(%) 

27 Elektrisko iekārtu 
ražošana;   10 286    14 339    23 459    24 561    15 992  8 826 -44,81% 

33.14 Elektroierīču remonts    2 750     3 166     4 624   nav datu     5 538  5 159 -6,84% 

Avots: CSP 

Aplūkojot ar enerģētisku saistītajā rūpniecības apakšnozares personāla izmaksas, tad redzams, 
ka kopš 2008. gada elektrisko iekārtu ražošanas sektorā tās samazinājušās trīs reizes, turpretim 
elektroierīču remonta apakšsektorā personāla izmaksas kopš 2009. gada nav būtiski mainījušās (Tabula 
Nr. 21). Personāla izmaksas salīdzinot ar nodarbināto skaitu apakšnozarē (Attēls Nr. 12), redzams, ka 
elektrisko iekārtu ražošanas sektorā

25
 kopš 2008. gada ir samazinājušās aptuveni divas reizes, turpretim 

elektroierīču remonta apakšsektorā būtiskas darbinieku izmaiľas nav, tāpēc arī personāla izmaksas 
praktiski nav mainījušās.  

6.1.4. Gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondensēšana 

Šajā kategorijā ietilpst gāzes ražošana, gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus, kas 
atbilst NACE kodam 35.2, kā arī tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana, kas atbilst NACE kodam 35.3. 
Kopumā ar atbilstošajos kodos specificētajiem darbības veidiem Latvijā nodarbojas 143 uzľēmumi 
(Tabula Nr. 22). 

                                                      
 
 
24

 Dati nav pieejami par elektriskās sadzīves ražošanas sektorā nodarbinātajiem 2005. gadā. 
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27.1 Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana; 

27.3 Vadu un instalāciju ierīču ražošana; 

27.51 Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana; 

33.14 Elektroierīču remonts; 
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Tabula Nr. 22. Uzņēmumu skaits Latvijā pēc NACE klasifikācijas 2005. - 2011. gadam 

Darbības veids/Gads 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā 
sadale, izmantojot cauruļvadus 

3 
 

4 
 

3 
 

4 
 

2 
 

2 4 

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 129 125 114 118 116 115 139 

Kopā 132 129 117 122 118 116 143 

Avots: CSP 

Tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas un gāzes ražošanas sektora uzľēmumu skaits no 
2005. līdz 2009. gadam nav būtiski mainījies. Tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas uzľēmumu 
skaits līdz 2009. gadam ir pakāpeniski samazinājies par aptuveni 10%, pēc tam līdz 2011. gadam 
pieaugot par 23 uzľēmumiem, pārsniedzot 2005. gada līmeni. Ievērojami mazāks skaits uzľēmumu 
darbojas gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, apakšsektorā, kurā 
2011. gadā reģistrēti vien četri uzľēmumi. 2011. gadā uzľēmumu skaits ir atgriezies 2008. gada līmenī. 
Kopumā šajā sektorā dominē tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas uzľēmumi, proti, 97,2% no 
kopējā uzľēmumu skaita. 

Vislielākais nodarbināto vērojams arī tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas sektorā. 
Analizējamajā laika periodā šajā sektorā vērojams darbinieku skaita kritums no 5 973 (2005. gadā) līdz 
4 376 darbiniekam (2010. gadā) (Attēls Nr. 13). 

 
Attēls Nr. 13 

Uzņēmumos nodarbināto personu skaits pa darbības veidiem 2005. – 2009. gadā 
Avots: CSP 

Ievērojami mazāks nodarbināto skaits darbojās gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, 
izmantojot cauruļvadus, sektorā, kurā 2005. gadā nodarbināti 1 310, bet 2010. gadā – 1 253 strādājošie. 
Nodarbināto skaits šajā nozarē ir stabils visā aplūkotajā periodā. 

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

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

Nozares uzņēmumu apgrozījuma izmaiņu prognozes vietējā tirgū 

Nozares apgrozījumu 2012. gadā vietējā tirgū līdzšinējā līmenī prognozē 45% elektrisko iekārtu 
ražošanas; elektroierīču remonta, 75% elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un 
elektroapgādes un elektroapgādes sistēmu būvniecības, 66,7% gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā 
sadales, izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas, 33,3% elektroinstalācijas 
ierīkošanas, citur neklasificēto specializēto būvdarbu aptaujāto uzľēmēju. 

1,310 1,334 1,342 1,382 1,327 1,253 

33 37 36 38 38 

5,973 5,370 4,733 
4,959 

4,451 4,376 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

35.22 Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem 

35.23 Gāzes realizācija pa cauruļvadiem 

35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 



   
 

 
28 

 

 
Attēls Nr. 14 

Uzņēmumu prognozes enerģētikas nozarē par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā tirgū (%) 
sadalījumā pa enerģētikas nozares sektoriem 

Avots: Aptaujas dati  

Puse jeb 50% elektrisko iekārtu ražošanas un elektroierīču remonta sektora uzľēmēju 
prognozē, ka uzľēmumu apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū varētu pieaugt. Savukārt uzľēmumu 
apgrozījuma samazināšanos 2012. gadā vietējā tirgū sadalījumā pēc nozares sektoriem prognozē   5% 
- 33,3% uzľēmēju.  

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka lielākā daļa nozares uzľēmēju uzskata, ka 
nozares uzľēmumu apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū paliks tādā pašā līmenī, kaut gan daļa 
uzľēmumu prognozē arī apgrozījuma pieaugumu. Tas ir saskaľā ar iepriekš analizētajiem rezultātiem, 
kur lielākā daļa uzľēmēju visās uzľēmumu lieluma kategorijās, izľemot mikrouzľēmumus, prognozēja 
nozares attīstību nākotnē. Kopumā uzľēmēju prognozes par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām 
2012. gadā vietējā tirgū ir piesardzīgākas nekā prognozētās nozares attīstības tendences kopumā. 

 
Attēls Nr. 15 

Uzņēmumu prognozes enerģētikas nozarē par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā tirgū (%) 
sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Lielākā daļa no enerģētikas nozares mazajiem (70,7%), vidējiem (89,3%) un lielajiem 
uzľēmumiem (69,2%) 2012. gadā vietējā tirgū prognozē nemainīgu apgrozījumu. Mikrouzľēmumu 
kategorijā lielākā daļa uzľēmēju (55,2%) prognozē, ka apgrozījums pieaugs, bet nedaudz mazāka 
uzľēmēju daļa (41,4%) paredz, ka apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī.  
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Vidējie un lielie uzľēmumi neparedz apgrozījuma samazināšanos 2012. gadā, savukārt daļa 
mikrouzľēmumu un mazo uzľēmumu prognozē apgrozījuma samazināšanos (attiecīgi 2,4% un 3,4%).  

Kopumā redzams, ka uzľēmēju prognozes par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā 
vietējā tirgū ir piesardzīgas un nedaudz skeptiskākas, salīdzinot ar iepriekš analizētajām uzľēmēju 
prognozēm par vispārējo nozares attīstību turpmāk, tā kā lielākā daļa respondentu paredz, ka nozares 
attīstība kopumā pieaugs. Zīmīgi, ka iepriekšējā analīze parāda, ka mikrouzľēmumi kopumā prognozē 
nozares attīstības sašaurināšanās, bet vairums pauž viedokli, ka apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū 
pieaugs. 

 
Attēls Nr. 16 

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

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmumu prognozes sadalījumā pa reģioniem 2012. gadā vietējā tirgū, redzams, ka 
visoptimistiskākie ir Rīgas reģiona enerģētikas nozares uzľēmēji, no kuriem 59,5% 2012. gadā vietējā 
tirgū paredz nozares apgrozījuma pieaugumu. Savukārt Latgales reģionā visi uzľēmēji paredz, ka 
apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū paliks līdzšinējā līmenī, bet attiecīgi 4,3% un 6,3% Vidzemes un 
Zemgales reģiona uzľēmēji prognozē, ka uzľēmumu apgrozījums vietējā tirgū 2012. gadā 
samazināsies.  

Pierīgas, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales reģiona uzľēmēju pauž iepriekš analizētajām 
tendencēm līdzīgus uzskatus – lielākā daļa (65,2% - 94,4%) aptaujāto uzľēmēju prognozē, ka 
apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī, bet 5,6% - 30,4% uzľēmēju 2012. gadā vietējā tirgū paredz 
apgrozījuma pieaugumu.  

Analizējot Kurzemes reģiona rezultātus, ir jāľem vērā plānotais 330kV elektriskā loka Grobiľa-
Ventspils-Rīga būvniecība

26
. Projektam ir ļoti lieli kapitālieguldījumi, tāpēc nozares apgrozījumam būtu 

ievērojami jāpieaug. Tādējādi sagaidāms, ka prognozes par apgrozījuma izmaiľām Kurzemes reģionā 
būtu jāpielīdzina Rīgas reģiona prognozēm.  

Līdz ar to secinām, ka kopumā uzľēmēju prognozes par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām 
2012. gadā vietējā tirgū ir piesardzīgas, paredzot, ka apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī, ievērojami 
pozitīvākas ir tikai Rīgas reģiona uzľēmēju prognozes, jo lielākā daļa uzľēmēju reģionā 2012. gadā 
vietējā tirgū paredz apgrozījuma pieaugumu. 
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 LEEA pārstāvju sapulces un energobūvnieku konkursa uzvarētāju apbalvošanas protokols, 2011. Latvijas Elektroenerģētiķu un 

Energobūvnieku asociācija. 
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Nozares attīstības prognozes eksporta tirgū 

Nozares apgrozījumu 2012. gadā vietējā tirgū līdzšinējā līmenī prognozē 40% uzľēmumu 
elektrisko iekārtu ražošanas, elektroierīču remonta sektorā, 21,4% uzľēmumu elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes, 66,7% uzľēmumu gāzes ražošanas, gāzveida 
kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas sektorā,    20,7% 
uzľēmumu elektroapgādes sistēmu būvniecības, elektroinstalāciju ierīkošanas, citur neklasificēto 
specializēto būvdarbu aptaujāto uzľēmumu.  

 
Attēls Nr. 17 

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

Avots: Aptaujas dati 

Savukārt sadalījumā pa sektoriem uzľēmumu apgrozījuma pieaugumu 2012. gadā eksporta 
tirgū prognozē no 6,9% līdz 25% aptaujāto nozares uzľēmumu. Liela daļa (16,7% - 69%) aptaujāto 
uzľēmēju norāda, ka savu produkciju ārējos tirgos tie nerealizē, turklāt starp sektoriem pastāv 
ievērojamas atšķirības eksportspējā. Lielākais eksports vērojams gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā 
sadales, izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas sektorā.  

Analizējot eksporta prognozes par apgrozījuma izmaiľām, var secināt, ka lielākā daļa (aptuveni 
46% - 66%) aptaujāto enerģētikas nozares uzľēmumu savu produkciju neeksportē. 

 
Attēls Nr. 18 

Uzņēmumu prognozes enerģētikas nozarē par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā eksporta tirgū 
(%) sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Mazie uzľēmēji vismazāk prognozē pieaugumu eksporta tirgū, turpretim lielāka daļa mikro un 
lielie uzľēmumu uzskata, ka apgrozījums 2012. gadā eksporta tirgū pieaugs (puse no 
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mikrouzľēmējiem, kuri eksportē, uzskata, ka nozares apgrozījums pieaugs, un trešā daļa lielo 
uzľēmumu prognozē apgrozījuma pieaugumu nozarē). Zīmīgi, ka mikro un lielie uzľēmumi visvairāk 
eksportē un to prognozes ir pozitīvākas salīdzinājumā ar pārējām uzľēmumu lieluma kategorijām. Tas 
liecina, ka kopumā eksporta attīstības tendences tiek vērtētas pozitīvi. 

Analizējot enerģētikas nozares eksportējošo uzľēmumu prognozes, redzams, ka lielākā daļa 
uzľēmēju, kuri prognozē uzľēmuma apgrozījuma pieaugumu 2012. gadā, strādā Rīgas reģionā (27%), 
kurā uzľēmēji izsaka vispozitīvākās prognozes, salīdzinot ar citiem reģioniem.  

 
Attēls Nr. 19 

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

Avots: Aptaujas dati 

Kopumā vairums uzľēmēju reģionu sadalījumā neprognozē izmaiľas apgrozījumā. Zemgales 
un Rīgas reģiona uzľēmēji ir vienīgie, kas prognozē, ka nozare sašaurināsies. Zīmīgi ir tas, ka 
Zemgales reģionā ir vismazākais to uzľēmumu īpatsvars, kuri savu produkciju eksportē, bet Rīgas 
reģionā tas ir vislielākais. Rīgas reģionā ir izteiktas arī vispozitīvākās prognozes salīdzinājumā ar citiem 
reģioniem (gandrīz puse no uzľēmējiem, kuri savu produkciju eksportē, norāda uz apgrozījuma 
pieaugumu 2012. gadā). 

Salīdzinot uzľēmēju viedokli par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā un eksporta tirgū, 
redzams, ka uzľēmēju prognozes par vietējo tirgu kopumā ir pozitīvākas. Visās uzľēmumu lieluma 
kategorijās 10,7% - 55,2% respondentu prognozēja, ka apgrozījums vietējā tirgū pieaugs, bet    41,4% - 
89,3% aptaujāto respondentu uzskatīja, ka tas paliks līdzšinējā līmenī. Analizējot apgrozījuma izmaiľas 
eksporta tirgū, ľemot vērā tikai tos uzľēmumus, kas eksportē savu produkciju, 18,8% - 42,9% aptaujāto 
respondentu prognozē, ka apgrozījums 2012. gadā eksporta tirgū paliks līdzšinējā līmenī. 

Kopumā, salīdzinot uzľēmēju prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū un 
eksporta tirgū, redzams, ka Rīgas reģiona uzľēmumu apgrozījuma prognozes gan vietējā, gan eksporta 
tirgū ir pozitīvākas, salīdzinot ar pārējiem reģioniem. 

6.3. Investīcijas un sadarbība 
Elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un elektroapgāde 

Bruto kapitālieguldījumi nozarē raksturo investīcijas, kuras komersanti novirza pamatlīdzekļu 
iegādei uzľēmējdarbības attīstībai un ražošanas kapacitātes palielināšanai, t.sk. zemes, ēku, 
nepabeigto būvniecības objektu izmaksas, izmaksas iekārtu, mašīnu un citu aktīvu ar vairāk nekā gadu 
ilgu ekspluatācijas laiku iegādei. 
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Attēls Nr. 20 

Uzņēmumu bruto kapitālieguldījumu apjoms enerģētikas nozares elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades, sadales un elektroapgādes uzņēmumos 2008. – 2009. gadā (tūkst. Ls)

 27
 

Avots: CSP 

Kā redzams attēlā, elektroenerģijas nozares elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un 
elektroapgādes uzľēmumu bruto kapitālieguldījumu apjoms materiālās lietās 2009. gadā salīdzinājumā 
ar 2008. gadu ir samazinājies par 36,7% jeb no Ls 175 milj. līdz Ls 110 milj. (Attēls Nr. 20).  

Papildinot vispārējo informāciju par investīcijām nozarē, AS „Latvenergo‖ pārstāve Ina Kleva 
norāda, ka nākotnē galvenais investīciju virziens nozares elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales 
un elektroapgādes sektorā būs tehnoloģiju attīstība energoefektivitātes paaugstināšanas virzienā, lai 
palielinātu ražošanas jaudas ar mazāku resursu patēriľu un lielāku gala produktu apjomu un lai 
nodrošinātu drošu un stabilu elektroapgādi.  

Ar enerģētiku saistītā būvniecība 

 
Attēls Nr. 21 

Uzņēmumu bruto kapitālieguldījumi pa darbības veidiem ar enerģētiku saistītajos būvniecības 
uzņēmumos 2005. – 2010. gadā (tūkst. Ls) 

Avots: CSP 

Laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam bruto kapitālieguldījumi ievērojami auguši visos trīs 
analizējamos apakšsektoros (Attēls Nr. 21), taču no 2008. līdz 2010. gadam visos apakšsektoros bruto 
kapitālieguldījumu apjoms ir būtiski sarucis – lielākais kritums vērojams citur neklasificēto specializēto 
būvdarbu sektorā (no Ls 16,6 milj. līdz Ls 2,3 milj.). 

 

 

                                                      
 
 
27

 Jaunākā informācija, kas pieejami saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem. 
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Ar enerģētiku saistītā rūpniecība 

Laika periodā no 2005. līdz 2006. gadam elektromotoru ražošanas uzľēmumu bruto 
kapitālieguldījumu apjoms palielinājies vairāk nekā divas reizes, taču no 2006. gada līdz 2007. gadam 
bruto kapitālieguldījumu apjomā vērojams gandrīz tikpat liels kritums (Attēls Nr. 22).  

 

Attēls Nr. 22 
Uzņēmumu bruto kapitālieguldījumi pa darbības veidiem elektromotoru ražošanas un vadu un 

instalāciju ierīču ražošanas uzņēmumos 2005. – 2009. gadā (tūkst. Ls)
28

  
Avots: CSP 

Elektromotoru ražošanas sektora bruto kapitālieguldījumu apjomā no 2008. līdz 2009. gadam ir 
vērojams kritums par vairāk nekā 93%, taču 2010. gadā bija vērojams gandrīz piecas reizes lielāks bruto 
kapitālieguldījumu apjoms nekā 2009. gadā (Attēls Nr. 22).  

Analizējot vadu un instalāciju ierīču ražošanas sektoru, redzams, ka laika periodā no 2005. līdz 
20010. gadam sektora bruto kapitālieguldījumu apjoms pakāpeniski ir krities no Ls 2,3 milj. 2005. gadā 
līdz Ls 1,1 milj. 2008. gadā. 

Gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 

 
Attēls Nr. 23 

Uzņēmumu bruto kapitālieguldījumi tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas sektora 
uzņēmumos 2005. – 2007. gadā (tūkst. Ls)

29
  

Avots: CSP 

Izvērtējot bruto kapitālieguldījumu apjomu laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam tvaika 
piegādes un gaisa kondicionēšanas sektorā, redzams, ka kapitālieguldījumu apjomā vērojama mainīga 
tendence, jo no 2005. gada līdz 2006. gadam kapitālieguldījumu apjoms samazinājies no Ls 43 milj. līdz 
Ls 26 milj., taču 2007. gadā pieauga līdz Ls 35 milj. (Attēls Nr. 23). 

Kopumā var secināt, ka bruto kapitālieguldījumu apjomā materiālās lietās laika periodā no  
2005. līdz 2009. gadam vērojamas atšķirīgas tendences, atšķirībā no katra sektora darbības specifikas. 
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 CSP nav pieejami dati par vadu un instalāciju ierīču ražošanas sektora bruto kapitālieguldījumu apjomu 2009. gadā. 
29

 CSP nav pieejami dati par gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, sektora bruto 

kapitālieguldījumiem. 
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6.4. Nozares SVID analīze 
Enerģētikas nozares SVID analīze izstrādāta, pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas publiski 

pieejamo informāciju par enerģētikas nozares pašreizējo tirgus situāciju un tās attīstību, kas sniegta 
enerģētikas attīstības pamatnostādnēs no 2007. līdz 2016. gadam un papildināta ar padziļinātajās 
intervijās ar nozares uzľēmumu pārstāvjiem iegūto informāciju. 

 

Tabula Nr. 23. SVID analīze 

Stiprās puses
30

 Vājās puses 

- Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēma ļauj 
darboties vienā operējošā sistēmā ar Lietuvu, 
Igauniju, Krieviju un Baltkrieviju. Savstarpēji 
savienotais pārvades tīkls nodrošina 
tirdzniecības iespējas starp dažādiem tirgus 
dalībniekiem. 

- Specifiski gāzes sektoram – monopola 
situācija, līdz ar to nav tiešas konkurences 
draudu šajā sektorā. Papildus tam sektorā 
pastāv vienota infrastruktūra, dažādi darbības 
virzieni ir pieejami atbilstoši cilvēkresursi. 

 

- Dabisks šķērslis atjaunojamo resursu 
izmantošanā ir tas, ka vairumā gadījumu no 
tiem ražotās enerģijas cena ir augstāka nekā 
no fosilajiem kurināmā veidiem iegūtajai 
enerģijai. Arī enerģijas pārveidošanas 
tehnoloģijas ir kapitālietilpīgas, un ne vienmēr 
komersantiem ir pieejami finansiālie resursi to 
iegādei. 

- Relatīvi nelielais Baltijas valstu tirgus ir izolēts 
no pārējiem ES tirgiem. Tādējādi fiziski 
nepastāv iespējas tirdzniecības darījumiem un 
enerģijas apmaiľai ne ar Ziemeļvalstu, ne 
Centrāleiropas tirgiem. 

- Novecojis darbaspēks, nepilnīga zināšanu 
nodošanas sistēma. 

- Informācijas trūkums jauniešu vidū par nozares 
profesijām, faktiskajiem darba pienākumiem, 
tehnoloģiskajām izmaiľām nozarē ir galvenie 
iemesli, kas kavē jauniešus mācīties nozares 
profesijas.

31
 

- Latvija ir viena no retajām ES valstīm, kurās 
nav ne nacionālās, ne reģionālās enerģētikas 
(vai tām pielīdzināmas) aģentūras. 

 

Iespējas Draudi 

- Alternatīvo enerģijas veidu, atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas attīstība. 

- Energoefektivitātes attīstība – gan uzľēmumos, 
gan mājsaimniecībās.

18
 

- Specifiski gāzes sektoram – iespējas rada 
sašķidrinātās gāzes termināļa izveide, kas 
paver jaunus tirgus, biznesa paplašināšanās 
iespējas.

17
 

- Augsti kvalificētu enerģētikas speciālistu 
sagatavošana ir darbietilpīgs process, un tam 
nepieciešama arī mūsdienīga dārga 
eksperimentālo un demonstrācijas iekārtu 
izmantošana.  

- Valsts finansējums zinātnei un izglītībai 
nenodrošina nepieciešamās materiāli tehniskās 
bāzes atjaunošanu, tāpēc ir apdraudēta augsti 
kvalificētu un mūsdienu tehnoloģiskām 
prasībām atbilstošu darbinieku sagatavošana. 

- Nozarei attīstoties, pastāv tādi draudi kā 
nespēja konkurēt augsta līmeľa speciālistu 
atalgojuma ziľā ar citiem nozares 
uzľēmumiem Eiropā.

18
 

- Normatīvā regulējuma izmaiľas, piemēram, 
specifiski gāzes sektoram – valsts regulējums 
monopola uzľēmumiem, kā arī elektroenerģijas 

                                                      
 
 
30

 Ekonomikas ministrija, Enerģētikas attīstības pamatnostādľu 2007 – 2016. gadam, 
www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_15063_3.doc. 
31

 Valdis Vāravs, AS „Rīgas Siltums‖, mācību daļas vadītājs. 
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un siltumapgādes uzľēmumiem.
17

 

- Energoresursu cenu izmaiľas pasaules tirgos. 

- Jauniešu un kvalificētu darbinieku aizplūšana 
uz ārvalstīm.

 17
 

- Specifiski gāzes sektoram – uzľēmumu 
nespēja sekot līdzi straujām tehnoloģijas 
izmaiľām nozarē.

 17
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7. Nozares darbaspēka raksturojums un 
prognozes 

Turpinājumā sniegta padziļināta analīze par nozarē nodarbinātajiem, t.sk. darbinieku 
raksturojums pēc vecuma un dzimuma. Informācija par darbinieku mainību, darbinieku kompetenču un 
prasmju, atlases kritēriju vērtējums, pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas datiem. 

7.1. Nozarē strādājošo raksturojums 
Darbinieku raksturojums pēc vecuma un dzimuma 

Analizējot aptaujāto uzľēmumu rezultātus pa vecuma grupām (Attēls Nr. 24), redzams, ka visos 
enerģētikas nozares sektoros strādā visu vecuma grupu darbinieki un nav izteikta vienas vecuma 
grupas pārsvars. Tomēr atsevišķas nozīmīgas tendences ir vērojamas: lielākais darbinieku skaits visos 
enerģētikas sektoros (izľemot gāzes ražošanas, tvaika piegādes un citu saistīto darbību sektoru) ir 
vecumā no 25 līdz 40 gadiem (29,9% - 37,6% no visiem darbiniekiem) un vecumā no 41 līdz 50 gadiem 
(16,5% - 27,7%). 

 
Attēls Nr. 24 

Uzņēmumu darbinieku dalījums pa vecuma grupām (%) enerģētikas nozares sektoros 
Avots: Aptaujas dati 

Kopumā aptuveni trešdaļa nozarē nodarbināto ir vecāki par 51 gadu, īpaši gāzes ražošanas un 
tvaika piegādes sektorā, kur 45,3% strādājošo ir vecāki par 51 gadu. Tas liecina par to, ka nākotnē 
nozarē varētu rasties problēmas, kas saistītas ar darbaspēka novecošanos. Tādēļ jau šobrīd 
pastiprināta uzmanība jāpievērš jauniešu piesaistei enerģētikas nozarei.  
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Attēls Nr. 25 

Sieviešu un vīriešu īpatsvars (%) enerģētikas nozares apakšnozarēs 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot sieviešu un vīriešu skaitu enerģētikas nozares sektoros, kopumā redzams, ka nozarē 
raksturīgs izteikts vīriešu pārsvars. Vislielākā vīriešu dominance vērojama elektrisko iekārtu ražošanas 
elektroierīču remonta uzľēmumos, kur no visiem strādājošiem 80,2% ir vīrieši. Arī pārējos sektoros 
strādā no 68,8% - 70,3% vīriešu. Tas galvenokārt skaidrojams ar nozares darba un darba apstākļu 
specifiku. Lielākais sieviešu skaits ir elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes 
sektora uzľēmumos, kur strādā 31,2% sieviešu (Attēls Nr. 25). 

 
Attēls Nr. 26 

Sieviešu un vīriešu īpatsvars enerģētikas nozarē (%) dalījumā pa vecuma grupām 
Avots: Aptaujas dati 

Lielākais sieviešu īpatsvars enerģētikas nozarē ir vecuma grupās no 51 līdz 60 gadiem (34,2%) un no 
41 līdz 50 gadiem (32,4%), savukārt vismazākais – vecumā līdz 25 gadiem (19,7%). Tas liecina par 
iespējamu nozares popularitātes samazināšanos sieviešu vidū (Attēls Nr. 26). 
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Darbinieku mainības raksturojums 

Saskaľā ar enerģētikas nozares uzľēmumu aptaujas rezultātiem vismazākā darbinieku mainība 
gada laikā ir elektrisko iekārtu ražošanas, elektroierīču remonta uzľēmumos, kur 90% uzľēmumu 
darbinieku mainība gada laikā nepārsniedz 10%. Nedaudz lielāka mainība ir gāzes ražošanas, gāzveida 
kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas uzľēmumos 
(darbinieku mainība no 0-10% gadā 83,3% uzľēmumu), savukārt vislielākā mainība ir elektroapgādes 
sistēmu būvniecības (bez telekomunikāciju sistēmām), elektroinstalācijas ierīkošanas, citur neklasificēto 
specializēto būvdarbu (saistīti ar elektroierīču uzstādīšanu un montāžu) uzľēmumos (darbinieku 
mainība 0-10% gadā 69% uzľēmumu) (Attēls Nr. 27). 

 
Attēls Nr. 27 

Uzņēmuma darbinieku mainība gadā (%) enerģētikas nozares sektoros 
Avots: Aptaujas dati 

Arī AS „Latvenergo‖ pārstāve Ina Kleva apstiprina, ka uzľēmumā darbinieku mainība kopumā ir 
zema, turklāt pēdējā laikā darbinieku skaitam ir tendence samazināties tikai saistībā ar tehnoloģiju 
izmaiľām uzľēmumā. Eksperte norāda, ka uzľēmumā arī tuvākajā nākotnē saistībā ar TEC-2 2. 
energobloka būvniecību prognozēts darbinieku skaita samazinājums. Darbinieku skaita izmaiľas 
sektorā ir saistītas ar tehnoloģiju attīstību. Līdz ar to pieaug profesionālās izglītības nozīme nozares 
uzľēmumos. Nākotnē šajos uzľēmumos strādās arvien vairāk speciālisti ar vidējo profesionālo un 
augstāko profesionālo izglītību, savukārt strādnieku īpatsvars bez profesionālās izglītības, pēc 
ekspertes domām, samazināsies. Ina Kleva norāda, ka lielākā darbinieku mainība ir IT un klientu 
apkalpošanas jomā, savukārt tehniskajās struktūrvienībās darbinieku mainība ļoti neliela. galvenais 
mainības iemesls šajās jomās ir pensionēšanās vecuma sasniegšana. 

Papildus tam, izvērtējot darbinieku zemās mainības cēloľus, nozares eksperte norāda, ka 
nelielo vecāka gada gājuma darbinieku mainību uzľēmumā nosaka uzľēmuma stabilitāte un sociālās 
garantijas papildus likumā noteiktajām, savukārt jaunāka gada gājuma cilvēkiem svarīgs ir tehnoloģiju 
attīstība, interesants darbs, iespējas mācīties un piedalīties projektu īstenošanā. 

Līdzīgu viedokli pauž arī uzľēmumu pārstāvji citos nozares sektoros. Piemēram, AS „RĪGAS 
SILTUMS‖ mācību centra vadītājs Valdis Vāravs norāda, ka kopš 2008. gada uzľēmumā nodarbināti 
aptuveni 970 darbinieku un pēdējo trīs gadu laikā to skaits uzľēmumā nav būtiski mainījies, kaut gan 
kopš uzľēmuma dibināšanas 1996. gadā darbinieku skaits samazinājies 2,3 reizes. Līdzīgi darbinieku 
skaita izmaiľas raksturo arī Jānis Kalniľš, AS „Latvijas Gāze‖ personāla speciālists, kurš atzīst, ka 
2009. gadā darbinieku skaits nedaudz samazinājās, tomēr, salīdzinot ar kopējām izmaiľām darba tirgū, 
uzľēmuma darbinieku skaits ir ļoti stabils. Darbinieku rotācija gada lakā nepārsniedz 5%. Tas, 
galvenokārt, saistīts ar darbinieku vecuma struktūru. Uzľēmumā ir liels darbinieku skaits pirms 
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pensionēšanās vecumā, līdz ar to ar laiku būs nepieciešami jauni darbinieki. Šo tendenci atspoguļo arī 
iepriekš analizētie uzľēmumu aptaujas rezultāti – ievērojama daļa strādājošo nozarē ir vecāki par 
51 gadu (45,3% darbinieku gāzes ražošanas; gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, 
sektorā). Tas liecina par to, ka nākotnē sektorā un nozarē kopumā varētu rasties problēmas, kas 
saistītas ar darbaspēka novecošanos. Tādēļ pašlaik īpaša uzmanība jāvērš jauniešu piesaistei. 

SIA „EMPOWER‖ valdes loceklis Ģirts Galzons, norāda, ka nozarē jāpiesaista gados jauni 
darbinieki. Tas saistīts ar nozares specifiku, t.sk. fizisko darbu ārpus telpām neatkarīgi no laika 
apstākļiem, kas gados vecākiem cilvēkiem ir daudz grūtāk veicams. 

 
Attēls Nr. 28 

Uzņēmumu darbinieku mainība gadā (%) enerģētikas nozarē dalījumā pa reģioniem  
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot enerģētikas nozares darbinieku mainības tendences reģionos, var novērot, ka 
vismazākā darbinieku mainība (0-10% mainība gadā ir 87,5% uzľēmumu) ir Zemgales reģiona 
uzľēmumos, nedaudz lielāka, taču arī salīdzinoši zema, darbinieku mainība vērojama Rīgas reģionā  
(0-10% mainība gadā ir 83,8% uzľēmumu).  

Neskatoties uz to, ka pārējos reģionos (Pierīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale) darbinieku 
mainība ir nedaudz lielāka (0-10% mainība gadā ir 56,5% -72,7% uzľēmumu), tomēr visos reģionos 
darbinieku mainība kopumā ir salīdzinoši zema (Attēls Nr. 28).  

7.2. Nozarē strādājošo kompetences un prasmes 
Uzľēmumu aptaujas ietvaros darba devējiem tika lūgts novērtēt zināšanas un prasmes jauniem 

darbiniekiem un darbiniekiem ar stāžu. Kopumā vērtējot to enerģētikas nozares jauno speciālistu 
profesionālās zināšanas un prasmes, kuri izglītību ieguvuši pēdējo trīs gadu laikā, visaugstāk tiek 
vērtētas darba prasmes un mērķtiecība, ko 69,1% respondentu ir novērtējuši kā vidēji augstas vai 
augstas (vērtējums „4‖ vai „5‖ balles). Spēju iekļauties kolektīvā 67,9% respondentu novērtēja kā vidēji 
augstas vai augstas. Tas norāda, ka arī šīs jauniešu prasmes pēc uzľēmēju domām ir augstā līmenī. 
Zināšanas, prasmes un attieksmes, kuras uzľēmēji norādījuši, kā vidējas, ir attieksme pret darba 
pienākumiem un vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju. 
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Attēls Nr. 29 

Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtējums enerģētikas nozarē (%) sadalījumā pa jaunajiem 
darbiniekiem un darbiniekiem ar stāžu 

Avots: Aptaujas dati 

Vērtējot enerģētikas nozares zināšanas, prasmes un attieksmes, kas raksturīgas darbiniekiem 
ar stāžu jeb tiem, kuri izglītību ieguvuši pirms vairāk kā trīs gadiem, visaugstāk tiek vērtēta darbinieku 
attieksme pret darba pienākumiem (79,4% respondentu vērtējums kā vidēji augsts un augsts). Atšķirībā 
no jauniem darbiniekiem augsti tiek vērtēta darbinieku vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju        (31,3% 
respondentu šo kritēriju novērtēja ar 5, bet 40,2% ar „4‖). Tāpat augsti tiek vērtēta mērķtiecība (18,8% 
respondentu vērtējums – „5‖, 56,3% respondentu vērtējums – „4‖) un attieksme pret darba pienākumiem 
(32,1% respondentu vērtējums - 5 balles, bet 47,3% - „4‖). 

Salīdzinot jauno un pieredzējušo darbinieku zināšanas, prasmes un attieksmes, redzams, ka 
uzľēmēju vērtējumā visaugstāk novērtētie kritēriji ir mērķtiecība un darba prasmes, lai gan arī visas 
pārējās zināšanas, prasmes un attieksmes kopumā novērtētas salīdzinoši augsti gan jaunajiem, gan 
pieredzējušajiem darbiniekiem. Nedaudz augstāk tiek vērtētas pieredzējušu darbinieku prasmju kopums. 

Aptaujas rezultāti ir saskaľā ar nozares uzľēmumu pārstāvju viedokli, piemēram, AS 
„Latvenergo‖ pārstāve Ina Kleva norāda, ka jauniešu darba prasmes ir vērtējamas kā augstas, ľemot 
vērā to, ka uzľēmumā galvenokārt tiek pieľemti jauni darbinieki, kuri jau iepriekš ir bijuši praksē šajā 
uzľēmumā, un reti tiek pieľemti jauni darbinieki, kuri pabeiguši izglītības iestādi un nav praktizējušies 
uzľēmumā, jo prakses vietas tiek nodrošinātas lielākam skaitam studentu, nekā uzľēmums var pieľemt 
darbā. Prakses vadītājs pēc prakses pabeigšanas veic praktikanta vērtējumu, tādēļ uzľēmums praktiski 
nesaskaras ar praktisko iemaľu trūkumu jaunajiem darbiniekiem. Bez prakses uzľēmumā jauniešu 
darba prasmes var vērtēt tikai kā apmierinošas. Turklāt uzľēmumā šobrīd tiek nodarbināti tikai aptuveni 
10% darbinieku bez atbilstošas profesionālās izglītības, turklāt šim sektoram ir tendence samazināties 
līdz ar tehnoloģiju attīstību un darba sarežģītības pieaugumu. 
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Izvērtējot profesionālās izglītības esamību darbiniekiem, AS „RĪGAS SILTUMS‖ mācību centra 
vadītājs Valdis Vāravs norāda, ka visiem uzľēmuma vadītājiem, inženieriem un speciālistiem ir 
atbilstoša profesionālā izglītība, bet strādnieku profesijās tikai ap 30% ir atbilstoša profesionālā izglītība, 
jo daļu uzľēmumam nepieciešamo profesiju speciālistu izglītības iestādes nesagatavo, tādēļ uzľēmums 
nodrošina darbinieku neformālo izglītību uz vietas uzľēmumā.  

Uzľēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka darba devēju vērtējumā jauniešu vēlme pilnveidot savu 
kvalifikāciju ir vērtējama kā vidēja (34,8%). To apliecina arī AS „Latvijas Gāze‖ personāla speciālists 
Jānis Kalniľš, norādot, ka jauniešiem trūkst motivācijas apgūt papildu prasmes, kas nepieciešamas 
nozares vai uzľēmuma darbības specifikai, tādēļ grūti atrast speciālistus konkrētās jomās, piemēram, 
cauruļvadu metināšanā, jo speciālistiem ir iespēja nopelnīt arī ar vienkāršiem metināšanas darbiem. 

7.3. Nozares darbinieku atlases kritēriji 
Salīdzinot darba devēju pielietotos darbinieku atlases kritērijus darbiniekiem vienkāršo profesiju 

un vadības līmenī, redzams, ka abos līmeľos svarīgākie atlases kritēriji uzľēmēju vērtējumā ir darba 
prasmju demonstrējums un profesionālās izglītības dokuments (sertifikāts). Svešvalodu zināšanām pēc 
respondentu domām ir mazāka nozīme. 

 

Attēls Nr. 30 
Kritēriji (%) kurus darba devēji izmanto, pieņemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un 

administrācijas līmenī enerģētikas nozarē 
Avots: Aptaujas dati 
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Vienkāršo profesiju līmenī vissvarīgākie darbinieku atlases kritēriji ir darba prasmju 
demonstrējums, ko 52,7% respondentu novērtēja ar „4‖ un 29,5% - ar „5‖, profesionālās izglītības 
līmenis, ko 58,9% respondentu novērtēja ar „4‖ un 17,9% - ar „5‖ ballēm, un profesionālās izglītības 
dokuments (sertifikāts), ko 44,6% respondentu novērtēja ar „4‖ un 30,4% - ar „5‖. Savukārt svešvalodu 
zināšanām pēc 29,5% respondentu domām vienkāršo profesiju līmenī nav liela nozīme. Turklāt   15,2% 
aptaujāto norādīja, ka svešvalodu zināšanām vienkāršo profesiju līmenī nav nozīmes vispār.  

Izvērtējot atlases kritērijus, kurus darba devēji izmanto, pieľemot darbā darbiniekus vadības 
līmenī enerģētikas nozarē, redzams, ka vissvarīgākais darbinieku atlases kritērijs ir profesionālās 
izglītības dokuments (sertifikāts) (84,8% gadījumu vidēji augsts vai augsts vērtējums) un darba prasmju 
demonstrējums, ko 35,7% respondentu raksturo kā ļoti svarīgu, bet 48,2% - kā svarīgu. Arī visi pārējie 
izvērtējamie kritēriji pēc respondentu domām ir svarīgi. Lielākā respondentu daļa tos novērtēja ar „4‖.  

7.4. Nozares darbinieku pieejamība darba tirgū 
(vakances) 

Nozares darbinieku pieejamību darba tirgū raksturo vairāki rādītāji, t.sk. brīvās darbavietas 
nozarē, bezdarbnieku skaits, kā arī bezdarbniekiem piedāvās apmācības iespējas (izglītības 
programmas). Šajā sadaļā šie rādītāji tiks analizēti, pamatojoties uz Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) sniegtajiem datiem. Taču jāpiebilst, ka NVA dati nav pilnīgi un precīzi neraksturo darbaspēka 
pieprasījumu darba tirgū, jo tie atspoguļo tikai daļu no tirgū esošajām brīvajām darbavietām. Bez NVA 
informāciju par brīvajām darbavietām tirgū apkopo juridiskās personas, tomēr šo personu apkopotie dati 
publiski ir pieejami tikai uz vienu konkrētu datumu. Šāda informācija nesniedz pilnīgu situācijas 
raksturojumu par brīvo darbavietu skaitu nozarē, tāpēc šie dati pētījumā netiek apkopoti. 

Pēc NVA datiem par brīvo darbavietu skaitu enerģētikas nozarē 2010. gada 31. decembrī un 
2011. gada 30. novembrī vispieprasītākās profesijas enerģētikas nozarē ir elektriķis un elektromontieris: 
Latvijā 2010. gada 12 mēnešos šajās profesijās bija attiecīgi četras un viena brīvas darbavieta, bet 
2011. gada 11 mēnešos attiecīgi septiľas un desmit brīvas darbavietas, turklāt gada laikā 
elektromontiera profesijā brīvo darbavietu skaits ir palielinājies par deviľām darbavietām. Arī apkures 
krāšľu kurinātāja profesijā brīvo darbavietu skaits analizētajā laika periodā pieaudzis no trīs līdz sešām 
vakancēm, kā arī gāzes turbīnu mehāniķa profesijā vakanču skaits palielinājies no nulles līdz sešām 
vakancēm. Šīs uzskatāmas par vienām no pieprasītākajām nozares profesijām. Pārējās nozares 
profesijās brīvo darbavietu skaits ir neliels – viena līdz divas vakances attiecīgajā profesijā.  

Tabula Nr. 24. Brīvas darbavietas 30.11.2011. un 31.12.2010. 

Vakances  
Vietu skaits 
30.11.2011 

Vietu skaits 
31.12.2010 

Apdares darbu strādnieks (enerģētikas nozarē) 1 0 

Apkures/ krāšľu kurinātājs 6 3 

Apkures iekārtas operators 1 1 

Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu mehāniķis  1 0 

Aukstuma iekārtu mehāniķis 1 0 

Būvinženieris (enerģētikas nozarē) 1 0 

Ciparu vadības virpošanas operators 2 0 

Elektriķis 7 4 

Elektrisko iekārtu speciālists 1 0 

Elektroatslēdznieks  0 1 

Elektroiekārtu montieris  1 1 

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris  1 0 

Elektroinženieris 1 1 

Elektromehānisko iekārtu mehāniķis  1 1 

Elektromontieris 10 1 
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Vakances  
Vietu skaits 
30.11.2011 

Vietu skaits 
31.12.2010 

Elektronikas inženieris 1 0 

Elektronikas mehāniķis  0 2 

Elektronikas speciālists 2 0 

Elektronikas tehniķis 1 0 

Elektronisko iekārtu montieris 2 0 

Elektrotehniķis 2 0 

Elektrotehnisko iekārtu elektroinženieris  0 1 

Enerģētiķis 1 2 

Gaisvadu līniju elektromontieris  0 2 

Gāzes/pārsūknēšanas operators  0 1 

Gāzes turbīnu mehāniķis  6 0 

Katlu mašīnists  0 1 

Kontroles mēraparātu un automātikas elektroatslēdznieks 1 0 

Mērinstrumentu/ elektronikas inženieris 0 1 

Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas tehniķis  1 0 

Siltumtehnikas inženieris 0 1 

Ventilācijas, kondicionēšanas un saldēšanas iekārtu mehāniķis  1 0 

Kopā 53 24 

Nozarē kopumā laika periodā no 2010. gada 31. decembra līdz 2011. gada 30. novembrim 
vērojams brīvo darbavietu pieaugums (no 24 līdz 53), bet lielākais brīvo darbavietu pieaugums vērojams 
elektromontiera (viena līdz desmit) profesijā, bet kritums – elektronikas mehāniķa profesijā (no divām 
līdz nevienai). 

Saskaľā ar NVA datiem par bezdarbnieku skaitu 2011. gada 30. septembrī enerģētikas nozares 
profesijās vislielākais bezdarbnieku skaits nozarē vērojams apkures krāšľu kurinātāja profesijā    (1218 
reģistrēto bezdarbnieku 2010. gada 31. decembrī; 1 576 bezdarbnieki 2011. gada 30. septembrī). 

Tabula Nr. 25. Bezdarbnieku skaits 2011. gada 30. septembrī profesijās, kurās ir vairāk par 50 
bezdarbnieku 

Profesijas nosaukums 
Bezdarbnieku 

skaits (30.09.2011) 
Bezdarbnieku 

skaits (31.12.2010) 

Apkures/ krāšľu kurinātājs 1576 1218 

Apkures iekārtu operators 67 0 

Elektriķis 567 782 

Elektroatslēdznieks 57 80 

Elektroinženieris 0 60 

Elektromehānisko iekārtu mehāniķis 0 51 

Elektromontieris 405 599 

Katlu mašīnists 82 69 

Raksturīgi, ka tieši apkures krāšľu kurinātāja profesijā 2011. gada 11 mēnešos ir viens no 
lielākajiem brīvo darbavietu skaita rādītājiem enerģētikas nozarē (sešas). Tāpat redzams, ka pastāv 
ievērojamas atšķirības starp vakanču un bezdarbnieku skaitu. Bezdarbnieku skaits ievērojami pārsniedz 
vakanču skaitu, kas ir viena līdz desmit vakancēm sadalījumā pēc profesijām, bet bezdarbnieku skaits 
sasniedz 1 576 bezdarbniekus šajā profesijā. Liels brīvo darbavietu skaits varētu būt skaidrojams ar to, 
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ka izglītības iestāžu sniegtās profesionālās apmācības programmas neatbilst darba tirgus vajadzībām 
un nozarē netiek pietiekami veicināta darbaspēka mobilitāte. 

Citas profesijas, kurās vērojams ievērojams bezdarbnieku skaits, ir elektriķis (782 reģistrētie 
bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī; 567 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī) un 
elektromontieris (599 reģistrētie bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī; 405 bezdarbniekiem 2011. gada 
30. septembrī), kurās līdzīgi kā apkures krāšľu kurinātāja profesijā 2011. gada 11 mēnešos ir reģistrēts 
lielākais brīvo darbavietu skaits enerģētikas nozarē. 

NVA organizē profesionālās apmācības darba meklētājiem, lai palīdzētu tiem veiksmīgāk 
integrēties darba tirgū. Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 
10 mēnešiem redzama nākamajā tabulā. 

Tabula Nr. 26. Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 
10 mēnešiem 
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Automatizēto 
siltumtīklu 
apkalpošana 

0 0 0 2 0 0 2 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 

Elektronika - 
2.līm.prof.stud.progr. 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Lauksaimniecības 
enerģētika - 
prof.bak.stud.progr. 

0 1 0 1 1 0 1 1 0 

Sanitārtehnisko 
iekārtu montētājs 

0 0 0 51 0 0 21 0 0 

Sanitārtehnisko 
iekārtu montētājs 
(BD kuponi) 

119 58 58 7 7 7 7 7 7 

Siltumiekārtu 
(siltumtīklu) 
apkalpošana (BD 
kuponi) 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pēc NVA sniegtās informācijas vislielākais skaits bezdarbnieku 2011. gada 10 mēnešos 
mācības uzsākuši elektriķa profesijā (247, no kuriem visi tās uzsākuši, izmantojot bezdarbnieku 
kuponus) un sanitārtehnisko iekārtu montētāja profesijā (119, no kuriem arī visi tās uzsākuši, izmantojot 
bezdarbnieku kuponus).  

Lielākais skaits apmācību 2011. gada 10 mēnešos pabeigušo ir sanitārtehnisko iekārtu 
montētāja profesijā (58). Vislielākais skaits to apmācības kursu beigušo skaits, kuri iekārtojušies darbā, 
t.sk. tie, kuri pabeiguši apmācību iepriekšējos periodos, ir vērojams sanitārtehnisko iekārtu montētāja 
(51) un elektriķa (48) profesijā. Tas pats attiecas uz tiem darbiniekiem, kas iekārtojušies darbā pirmo 
sešu mēnešu laikā pēc apmācības beigšanas, t.sk. tie, kuri beiguši apmācību iepriekšējos periodos, 
proti, vislabākie rādītāji šajā ziľā ir elektriķa (10) un sanitārtehnisko iekārtu montētāja (28) profesijā. 

Kopumā var secināt, ka elektriķa profesijā vērojams viens no lielākajiem brīvo darbavietu skaita, 
bezdarbnieku skaita un to, kas iekārtojušies darbā pēc apmācības konkrētajā profesijā, rādītājiem, kas 
liecina par to, ka šajā profesijā darba tirgus piedāvājums neatbilst pieprasījumam, ko iespējams ietekmē, 
piemēram, nepietiekami kvalificēts darbaspēks un citi faktori. 
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7.5. Darba resursu piedāvājums un to ietekmējošie faktori 
Darbinieku piesaistes faktori 

Pētījuma ietvaros tika analizēti faktori, kurus uzľēmumu pārstāvji uzskata par būtiskākajiem, 
kas nosaka iespējas piesaistīt darbiniekus enerģētikas nozares uzľēmumos. Faktori tika analizēti 
sadalījumā pa darbinieku līmeľiem – vienkāršo profesiju līmenī un administratīvajā jeb vadības līmenī. 
Analizējot respondentu atbildes par vienkāršo profesiju darbiniekiem, redzams, ka lielākā daļa elektrisko 
iekārtu ražošanas, elektroierīču remonta sektora uzľēmēju uzskata, ka svarīgākais darbiniekus 
piesaistošais faktors ir atalgojums (45% respondentu) un stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā (45%). 
Kā mazāk svarīgs jeb vidēji svarīgs kritērijs pēc uzľēmumu vērtējuma ir uzľēmuma reputācija     (40% 
respondentu šo kritēriju novērtēja kā vidēju).  

 
Attēls Nr. 31 

Kritēriju svarīgums, darbiniekiem stājoties darbā vienkāršo profesiju un administrācijas līmenī 
(%) enerģētikas nozares elektrisko iekārtu ražošanas; elektroierīču remonta sektorā 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot respondentu atbildes par vadības līmeni, redzams, ka lielākā daļa sektora uzľēmēju 
uzskata, ka svarīgākais darbiniekus piesaistošais faktors ir atalgojums (35% šo faktoru novērtēja ar „5‖, 
bet 60% - ar „4‖), stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā (40% šo faktoru novērtēja ar „5‖, bet 55% - ar 
„4‖), kā arī uzľēmumā iespējamā izaugsme, ko 25% un 55% respondentu novērtēja attiecīgi ar „5‖ un 
„4‖. Pēc uzľēmēju domām darbiniekiem, stājoties darbā vadības līmenī, visi minētie faktori ir būtiski. Kā 
maznozīmīgi atzīmēti tikai atsevišķi faktori. Salīdzinot faktorus, kas ietekmē darbiniekus, stājoties darbā 
vadības un vienkāršo profesiju līmenī, secinām, ka atalgojums un stabils darba nodrošinājums 
ilgtermiľā abos līmeľos vissvarīgākie faktori. 

40.0% 

25.0% 

30.0% 

30.0% 

10.0% 

35.0% 

45.0% 

25.0% 

20.0% 

15.0% 

20.0% 

45.0% 

55.0% 

55.0% 

35.0% 

40.0% 

65.0% 

60.0% 

40.0% 

40.0% 

25.0% 

35.0% 

40.0% 

45.0% 

5.0% 

15.0% 

25.0% 

20.0% 

25.0% 

5.0% 

15.0% 

15.0% 

40.0% 

25.0% 

30.0% 

10.0% 

5.0% 

10.0% 

10.0% 

20.0% 

15.0% 

25.0% 

10.0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā 

Izaugsmes iespējas 

Uzľēmuma reputācija 

Profesijas prestižs 

Sociālās garantijas 

Atalgojums 

faktori stājoties darbā darbiniekiem administrācijas 
līmenī 

Stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā 

Izaugsmes iespējas 

Uzľēmuma reputācija 

Profesijas prestižs 

Sociālās garantijas 

Atalgojums 

faktori stājoties darbā darbiniekiem vienkāršo 
profesiju līmenī 

 5 - Ļoti svarīgi 4 3 2 1 - Nav nozīmes 



   
 

 
46 

 

 
Attēls Nr. 32 

Kritēriju svarīgums, darbiniekiem stājoties darbā vienkāršo profesiju un administrācijas līmenī 
(%) enerģētikas nozares elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes un 

elektroapgādes sistēmu būvniecības (bez telekomunikāciju sistēmām) sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

Lielākā daļa uzľēmumu elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes un 
elektroapgādes sistēmu būvniecības (bez telekomunikāciju sistēmām) sektorā uzskata, ka svarīgākais 
vienkāršo profesiju darbiniekus piesaistošais kritērijs ir stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā   (53,6% 
respondentu) un atalgojums (42,9%). Savukārt vidēja nozīme tiek piešķirta izvēlētās profesijas 
prestižam (42,9% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „3‖).  

Par administratīvajā jeb vadības līmenī strādājošajiem uzľēmējiem ir līdzīgs viedoklis - stabils 
darba nodrošinājums ilgtermiľā (64,3% respondentu), atalgojumus (71,4%) ir nozīmīgākie faktori. 
Tomēr tāpat kā iepriekš analizētajā sektorā kopumā svarīgi ir visi faktori. 

Izvērtējot faktorus, kas svarīgi darbiniekiem piesakoties darbā AS „Latvenergo‖, uzľēmuma 
pārstāve, Ina Kleva, norāda, ka galvenie faktori, kas nosaka uzľēmuma spēju piesaistīt darbiniekus, 
atšķiras gados vecākiem un jaunākiem cilvēkiem: gados vecākus cilvēkus piesaista tādi faktori kā 
uzľēmuma stabilitāte un sociālās garantijas papildus likumā noteiktajām, savukārt jaunus cilvēkus 
piesaista tādi faktori kā tehnoloģiju attīstība, interesants darbs, iespēja mācīties un piedalīties projektu 
īstenošanā. Ľemot vērā ekonomisko situāciju pēdējo gadu laikā, arī jauniešu vidū arvien lielāka nozīme 
ir uzľēmuma un darba stabilitātei. To apliecina arī uzľēmēju aptaujas dati, proti, jauniešiem svarīgākie 
faktori, stājoties darbā, līdzīgi kā darbiniekiem ar stāžu ir atalgojums un stabils darba nodrošinājums 
ilgtermiľā, kā arī drošība darba vietā. 
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Attēls Nr. 33 
Kritēriju svarīgums, darbiniekiem stājoties darbā vienkāršo profesiju un administrācijas līmenī 
(%) enerģētikas nozares gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, 

tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas apakšnozarē 
Avots: Aptaujas dati 

Lielākā daļa elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes sektora 
uzľēmēju uzskata, ka svarīgākie vienkāršo profesiju darbiniekus piesaistošie kritēriji tāpat kā iepriekš 
apskatītajos sektoros ir stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā (83,3% respondentu) un atalgojums 
(83,3%). Savukārt kā mazāk svarīgi jeb vidēji svarīgi kritēriji tiek atzīmēti profesijas prestižs, uzľēmuma 
reputācija un darbinieka izaugsmes iespējas.  

Par administratīvajā jeb vadības līmenī strādājošiem uzľēmēji kā nozīmīgu kritēriju norāda 
atalgojumu (83,3% respondentu), kā arī izaugsmes iespējas (66,7%). Savukārt izvērtējot tādu kritēriju 
kā stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā, respondentu domas dalās - vienāda aptaujāto daļa (33,3%) 
šo kritēriju novērtēja ar „3‖, „4‖ un „5‖. Tas liecina, ka šis ir vidēji līdz ļoti svarīgs kritērijs, lai gan citos 
sektoros gan vienkāršo profesiju, gan vadības līmenī šis faktors tika vērtēts kā visnozīmīgākais. 

Papildinot analīzi ar AS „RĪGAS SILTUMS‖ mācību centra vadītāja Valda Vārava pausto 
viedokli, jauniešu izvēli apgūt vai neapgūt nozares profesijas ietekmē informācijas trūkums par nozares 
profesijām, faktiskajiem darba pienākumiem, tehnoloģiskajām izmaiľām nozarē, kas uzskatāmi par 
galvenajiem iemesliem, kas kavē jauniešus mācīties siltumenerģētikas nozarei aktuālās profesijās. 
Tāpat sabiedrības attieksmi vēl joprojām ietekmē stereotipi par nozares profesijām, kā arī sagaidāmie 
darba apstākļi. Lai mainītu sabiedrības attieksmi, ir jaunieši jāinformē par nozares un tajā nodarbināto 
profesiju pārstāvju darba specifiku un darba apstākļiem. Arī AS „Latvijas Gāze‖ personāla speciālists 
Jānis Kalniľš apstiprina uzľēmēju aptaujas rezultātus, sakot, ka galvenie faktori, kas ietekmē nozares 
uzľēmumu spēju piesaistīt darbiniekus, ir darba stabilitāte, drošība un izaugsmes iespējas. 
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Attēls Nr. 34 

Kritēriju svarīgums, darbiniekiem stājoties darbā vienkāršo profesiju un administrācijas līmenī 
(%) enerģētikas nozares elektroapgādes sistēmu būvniecības (bez telekomunikāciju sistēmām), 
elektroinstalācijas ierīkošanas, citur neklasificēto specializēto būvdarbu (saistīti ar elektroierīču 

uzstādīšanu un montāžu) apakšnozarēs 
Avots: Aptaujas dati 

Līdzīgi kā iepriekš, analizējot respondentu atbildes par vienkāršo profesiju līmenī strādājošiem, 
lielākā daļa uzľēmēju elektroapgādes sistēmu būvniecības (bez telekomunikāciju sistēmām), 
elektroinstalācijas ierīkošanas, citur neklasificēto specializēto būvdarbu (saistīti ar elektroierīču 
uzstādīšanu un montāžu) sektorā uzskata, ka svarīgākais darbiniekus piesaistošais kritērijs ir stabils 
darba nodrošinājums ilgtermiľā (to norāda 56,9% respondentu) un atalgojums (44,8%). Savukārt kā 
mazāk svarīgs kritērijs tiek atzīmēts izvēlētās profesijas prestižs, ko 44,8% respondentu novērtēja ar trīs 
ballēm. Par administratīvajā jeb vadības līmenī strādājošiem darbiniekiem visnozīmīgāko kritēriju līdzīgi 
kā citos iepriekš analizētajos sektoros uzľēmēji uzskata atalgojumu ( to norāda 63,8% respondentu) un 
stabilu darba nodrošinājumu ilgtermiľā (72,4%).  

Savukārt SIA „EMPOWER‖ valdes loceklis Ģirts Galzons norāda, ka galvenie iemesli, kas kavē 
jauniešus mācīties nozares profesijas, ir nozares profesiju nepopularitāte darba tirgū, turklāt ārpus 
lielajām pilsētām un reģionu centriem trūkst darbavietu elektroapgādes sistēmu būvniecības nozares 
profesiju speciālistiem. Jauniešus ietekmē arī darba apstākļi – fiziski smags darbs ārpus telpām jebkuros 
laika apstākļos, kā arī darbs lielā augstumā. Uzľēmējs apstiprina arī iegūtos aptaujas rezultātus, 
norādot, ka profesijas un darba devēja izvēlē jauniešu un pieredzējušu darbinieku vidū liela nozīme ir 
uzľēmuma stabilitātei. 

Analizējot respondentu atbildes dažādos sektoros, būtiskas atšķirības nav vērojamas, un lielākā 
daļa uzľēmēju norāda, ka gan vienkāršo profesiju, gan vadības līmenī strādājošiem svarīgākie faktori, 
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stājoties darbā, ir atalgojums un stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā, bet vienkāršo profesiju līmenī 
tādi faktori kā izvēlētās profesijas prestižs un uzľēmuma reputācija ir mazāk svarīgi. 

Atalgojuma tendenču raksturojums 

Darba devēju aptaujas ietvaros uzľēmumu pārstāvji tika lūgti novērtēt atalgojuma līmeni 
enerģētikas nozarē sadalījumā pa atalgojuma lieluma kategorijām un darbinieku līmeľiem (Attēls Nr. 
35), Saskaľā ar rezultātiem vienkāršo profesiju līmenī raksturīgas trīs galvenās atalgojuma kategorijas: 
28,2% darbinieku atalgojums mēnesī ir robežās no 201 līdz 300 latiem, 23,1% darbinieku tas ir no 
301 līdz 400 latiem un 28,2% darbinieku atalgojums mēnesī ir no 401 līdz 500 latiem. 

Attēls Nr. 35 
Vidējais atalgojums mēnesī enerģētikas nozarē dalījumā pa darbinieku līmeņiem (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Speciālistu līmenī ar profesionālo vidējo un arodizglītību lielākajai daļai strādājošo atalgojuma 
līmenis ir robežās no 301 līdz 700 latiem mēnesī: 24,4% darbinieku atalgojums mēnesī ir no 301 līdz 
400 latiem, savukārt 22% darbinieku – no 401 līdz 500 latiem, bet atalgojumu no 501 līdz 700 latiem 
mēnesī saľem 24,4% darbinieku. 26,8% strādājošo atalgojuma līmenis ir mazāks par 300 latiem 
mēnesī. 

37,1% administratīvajā līmenī strādājošo darbinieku ar profesionālo vidējo un arodizglītību 
atalgojums mēnesī ir no 401 līdz 500 latiem, savukārt 22,9% darbinieku atalgojums mēnesī ir no    501 
līdz 700 latiem. Administratīvā līmenī ar augstāko izglītību lielākajai daļai darbinieku atalgojums ir 
mēnesī ir no 501 līdz 700 latiem. 

Vadības līmenī strādājošajiem atalgojuma sadalījums ir atšķirīgāks nekā citos līmeľos –  30,6% 
darbinieku atalgojums mēnesī ir virs 1000 latiem un 701 - 1000 latu saľem 24,5% darbinieku. Kopumā 
tas liecina, ka lielāks atalgojums ir strādājošiem ar augstāku izglītības līmeni. 

Pētījuma dati liecina, ka vislielākā grupa ar vismazāk atalgoto darbu ir vienkāršo profesiju 
darbinieki, proti, šajās profesijās vairāk nekā 95% strādājošo saľem mazāk par 500 latiem mēnesī.  

Saskaľā ar AS „Latvenergo‖ pārstāves Inas Klevas sniegto informāciju līdz 2009. gadam 
atalgojuma līmenis uzľēmumā pieauga, tomēr ne tik strauji kā tirgū kopumā. Savukārt, no 2009. gada 
atalgojums ir nedaudz samazinājies, vairāk uz papildu labumu – prēmiju un pabalstu rēķina. 2011. gadā 
kopējais atalgojuma līmenis uzľēmumā ir nedaudz palielinājies līdzīgi kā vidējie atalgojuma rādītāji tirgū, 
respektīvi, par aptuveni 5%, no kuriem aptuveni 2,5% atspoguļo inflācijas kāpumu. 

Vairāku uzľēmumu (AS „Latvenergo‖, AS „Rīgas Siltums‖, SIA „EMPOWER‖, AS „Latvijas 
Gāze‖) pārstāvji norāda, ka atalgojums nozarē nav tieši atkarīgs no strādājošo profesionālās izglītības, 
un izglītība ir tikai viens no atalgojumu ietekmējošajiem faktoriem, jo atalgojuma apmēru nosaka 
zināšanu, pieredzes, kvalifikācijas un darba rezultātu kopums.  
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Attēls Nr. 36 

Prognozes atalgojuma izmaiņām 2012. gadā enerģētikas apakšnozarēs 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot atalgojuma izmaiľu prognozes nozarē 2012. gadā, kopumā var redzēt, ka lielākā 
daļa enerģētikas nozares pārstāvju neparedz atalgojuma palielināšanos, uzskatot, ka atalgojums paliks 
tādā pašā līmenī (to norāda 37,9% - 83,3% respondentu). Tāpat daudzi uzľēmēji uzskata, ka 
atalgojums varētu pieaugt robežās līdz 10% (16,7% - 41,4%).  

Prognozes pa enerģētikas nozares sektoriem kopumā ir ļoti līdzīgas. Nedaudz pozitīvāka 
prognoze par atalgojuma izmaiľām nozarē 2012. gadā ir elektroapgādes sistēmu būvniecības un 
elektroinstalācijas ierīkošanas, citur neklasificēto specializēto būvdarbu sektora uzľēmējiem. Savukārt 
pesimistiskāki ir gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādes 
un gaisa kondicionēšanas sektora uzľēmēji (Attēls Nr. 36). 

7.6. Nozares personāla plānošana 

Ľemot vērā ES nostāju, ka tieši ekonomiskā lejupslīde ir laiks, ko vajag izmantot zināšanu un 
prasmju pilnveidei, lai novērstu strukturālā bezdarba palielināšanos nākotnē, arī ES līmenī tiek pievērsta 
būtiska nozīme jauno darbavietu un tām nepieciešamo nākotnes zināšanu, prasmju un kompetenču 
prognozēšanai. 2010. gada 28. - 29. janvārī Barselonā notika nodarbinātības un sociālo jautājumu 
ministru neformālā sanāksme, kuras ietvaros tika diskutēts arī par jaunajām prasmēm un pārmaiľām 
nodarbinātībā. Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka jāpilnveido saikne starp izglītības sistēmu un darba 
tirgus vajadzībām, kā arī jāstiprina neformāli iegūto zināšanu un prasmju atzīšana.  

Šīs sanāksmes laikā tika prognozēts, ka jaunas darbavietas varētu rasties jomās, kas saistītās 
ar zaļās ekonomikas ieviešanu, piemēram, enerģētikas nozarē saistībā ar atjaunojamo enerģijas 
resursu izmantošanu ražošanā. Zaļā izaugsme (angl. – green growth) kā viens no strukturālajiem darba 
tirgus attīstības izmaiľu virzītājiem, tika uzsvērts arī konferencē par zaļās nodarbināšanas veicināšanu, 
kura notika 2010. gada 28 un 29. septembrī La Hulp, Beļģijā. Vienlaikus tiek vērsta uzmanība uz to, ka 
zaļās izaugsmes ietekme uz nodarbinātību kopumā būs relatīvi maza – pašlaik tiek prognozēts 
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apmēram 2% jauno zaļo darbavietu pieaugums. Zaļās darbavietas enerģētikas nozarē visbiežāk 
saistītas ar tādu profesiju kā saules un vēja enerģijas ražošanas inženieris.

32
 

Nozarē pārstāvētāko profesiju raksturojums 

Pētījuma ietvaros tika analizētas profesijas un to pieprasījuma tendences nākotnē (pēc trīs 
gadiem) sadalījumā pa sektoriem. Tālāk sniegts uzľēmumu darbinieku dalījums pēc profesijām pašlaik 
un prognozē pēc trīs gadiem enerģētikas nozares elektrisko iekārtu ražošanas, elektroierīču remonta 
sektorā, saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem. 

 
Attēls Nr. 37 

Uzņēmumu darbinieku dalījums pēc profesijām pašlaik un prognoze trīs gadiem (%) enerģētikas 
nozares elektrisko iekārtu ražošanas; elektroierīču remonta sektorā 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot sektora darbinieku skaitu pa profesijām, redzams, ka šajā sektorā pašlaik 
vispieprasītākās profesijas ir siltumiekārtu remontētājs (14,10% liels īpatsvars no visiem darbiniekiem 
sektorā), siltumtīklu operators

33
 (6,91%) un elektroiekārtu montieris (5,32%). Arī pēc trīs gadiem, 

pamatojoties uz aptaujas datiem, pieprasījums pēc sektora speciālistiem kopumā būs līdzīgs: 
vispieprasītākā profesija būs siltumiekārtu remontētājs (15,19%), kam seko tādas profesijas kā 
elektroiekārtu montieris (12,66%) un siltumtīklu operators (9,49%). 

Aptaujas dati liecina, ka pastāv atšķirības starp 10 pārstāvētākajām profesijām esošo un 
prognozēto darbinieku skaitu – 14,10% nodarbināto šajā sektorā strādā siltumiekārtu remontētāja 
profesijā, bet 6,91% - siltumtīklu operatora profesijā, taču tādās profesijās kā apsildes elektriķis, 
enerģētiķis, elektronikas inženieris, elektroinženieris, elektroatslēdznieks strādā vien 1,86% - 3,99% no 
kopējā darbinieku skaita sektorā. Lielākais darbinieku skaita pieaugums pēc trīs gadiem prognozēts 
apsildes, ventilācijas, saldēšanas /mehānikas inženiera profesijā (no 1,33% līdz 8,23%), kā arī 
elektroiekārtu montiera profesijā (no 5,32% līdz 12,66%). Jāpiebilst, ka nevienā profesijā nav sagaidāms 
profesiju pieprasījuma samazinājums (Attēls Nr. 37). 

                                                      
 
 
32

 Informatīvais ziľojums „Par darba tirgus īstermiľa prognozēm 2011.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem 

apmācību virzieniem‖, 2011. gada 28. februāris, pieejams interneta vietnē 
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/lmzino_280211-1.pdf. 
33 

Terminu ir lietojuši darba devēji aptaujā, tāpēc tekstā šis termins netiks mainīts. 
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Attēls Nr. 38 
Uzņēmumu darbinieku dalījums pēc profesijām pašlaik un prognoze trīs gadiem (%)enerģētikas 

nozares elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes sektora darbinieku 
skaitu profesiju sadalījumā, redzams, ka pašlaik vispieprasītākās profesijas ir elektromontieris (23,09% 
no visiem darbiniekiem sektorā) elektriķis (19,07% no visiem darbiniekiem sektorā) un meistars 
elektrozinībās (9,45%). Pēc trīs gadiem, pamatojoties uz aptaujas datiem, pieprasījumā pēc sektora 
speciālistiem nebūs vērojamas būtiskas izmaiľas: vispieprasītākās profesijas joprojām būs 
elektromontieris un elektriķis, un meistars elektrozinībās. 

Aptaujas dati liecina, ka 10 pārstāvētāko profesiju darbinieku skaitā profesiju griezumā pašlaik 
un pēc trīs gadiem būtiskas atšķirības nepastāv, lai gan atšķirības nav tik izteiktas. Lielākais pieaugums 
sagaidāms elektriķa profesijā (no 19,07% līdz 20,16%), bet lielākais kritums – siltumtīklu profesijā (no 
2,51% līdz 1,62%), kas pašlaik ir sektorā ir viena no pārstāvētākajām profesijām. Turklāt vairums 
profesiju pēc trīs gadiem palielinās savu īpatsvaru, norādot, ka šīs nozares profesijas nākotnē būs 
pieprasītas (Attēls Nr. 38). 

Piemēram, AS „Latvenergo‖ pārstāve Ina Kleva norāda, ka tuvāko gadu laikā uzľēmums plāno 
ievērojami samazināt tādu profesiju darbinieku skaitu kā turbīnu iekārtu operators, tvaika mašīnu 
operators un citus zemākā līmeľa operatorus tieši tehnoloģiju attīstības un darba efektivitātes 
uzlabošanas dēļ. Savukārt, jaunas ar nozari saistītas profesijas uzľēmumā nebūs nepieciešamas, 
tomēr arvien lielāka nozīme uzľēmuma darbības nodrošināšanā būs kvalificētiem speciālistiem ar    3. - 
5. profesionālās kvalifikācijas līmeni, t.sk. inženieriem. Būtiski samazināsies nepieciešamība pēc  1. - 2. 
profesionālās kvalifikācijas līmeľa speciālistiem un darbiniekiem bez atbilstošas izglītības. Uzľēmums 
tuvāko gadu laikā plāno uzlabot klientu apkalpošanas līmeni, līdz ar to būs vajadzīgi klientu 
apkalpošanas speciālisti ar mārketinga pamatzināšanām un pārdošanas iemaľām. 

37.85% 

9.81% 7.81% 
4.27% 

2.50% 2.32% 1.23% 1.00% 0.91% 0.91% 

41.01% 

8.39% 

18.77% 

4.63% 
3.73% 2.48% 

1.91% 
1.53% 1.10% 1.10% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

25.00% 

30.00% 

35.00% 

40.00% 

45.00% 

Pašlaik Prognoze pēc trīs gadiem 



   
 

 
53 

 

 

 
Attēls Nr. 39 

Uzņēmumu darbinieku dalījums pēc profesijām pašlaik un prognoze trīs gadiem (%) enerģētikas 
nozares gāzes ražošanas; gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādes 

un gaisa kondicionēšanas sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

Saskaľā ar gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, tvaika 
piegādes un gaisa kondicionēšanas sektora uzľēmumu vērtējumu pašlaik vispieprasītākā profesija ir 
gāzes iekārtu remontatslēdznieks (31,63% no visiem darbiniekiem sektorā) un meistars enerģētikā 
(8,19%). Pēc trīs gadiem, pamatojoties uz aptaujas datiem, pieprasījums pēc sektora speciālistiem būs 
līdzīgs: vispieprasītākā profesija būs gāzes iekārtu remontatslēdznieks (34,04%), kam seko meistars 
enerģētikā (9,09%). 

Aptaujas dati liecina, ka līdzīgi kā iepriekš analizētajā sektorā pastāv ievērojamas atšķirības 
10 pārstāvētāko profesiju darbinieku skaitā sadalījumā pa profesijām, piemēram, 31,6% nodarbināto 
šajā sektorā strādā gāzes iekārtu remontatslēdznieka profesijā, taču visās pārējās pārstāvētākajās 
profesijās strādā vien 1,41% - 8,19% no kopējā darbinieku skaita sektorā.  

Lielākais darbinieku skaita pieaugums pēc trīs gadiem prognozēts gāzes iekārtu 
remontatslēdznieka profesijā (no 31,6% līdz 34%) un elektromontiera profesijā (no 1,41% līdz 5,81%), 
bet lielākais kritums – siltumtīklu operatora profesijā (no 4,65% līdz 3,17%) (Attēls Nr. 39). 

AS „RĪGAS SILTUMS‖ mācību centra vadītājs Valdis Vāravs norāda, ka siltumenerģētikas 
nozare pēdējo 10 gadu laikā ir būtiski mainījusies, tajā ieviestas jaunas tehnoloģijas. Līdz ar 
tehnoloģiskajām izmaiľām ir mainījušās darbiniekiem nepieciešamās kompetences. Piemēram, 
automatizācijas procesa rezultātā vairs nav nepieciešama tāda profesija kā krāšľu kurinātājs. Tāpat no 
2012. gada 1. janvāra AS „RĪGAS SILTUMS‖ atteiksies no tādas profesijas kā katlu mašīnists, bet 
ieviesīs jaunu profesiju – apkures iekārtu operators. Eksperts norāda, ka jaunas profesijas uzľēmumā 
nebūs vajadzīgas, tomēr jaunajiem speciālistiem nepieciešamas jaunas prasmes, ľemot vērā augsto 
nozares automatizācijas līmeni. Savukārt AS „Latvijas Gāze‖ personāla speciālists Jānis Kalniľš 
norāda, ka uzľēmumā trūkst tehnisko darbinieku ar šauru specializāciju, piemēram, rokas lokmetinātāji, 
rokas gāzes metinātāji. Šādus speciālistus sagatavo profesionālās izglītības iestādes, tomēr 
nepietiekamā kvalitātē. Uzľēmumā pašlaik nav tādu profesiju, no kurām plānots atteikties nākotnē, jo 
uzľēmuma infrastruktūra ir pilnībā izveidota un tās apkalpošanai ir nepieciešami konkrētu profesiju 
darbinieki. Infrastruktūras nomaiľa ir sarežģīts un finanšu ietilpīgs process, tāpēc tuvāko gadu laikā 
varētu būt nepieciešami to pašu profesiju darbinieki, kas apkalpo infrastruktūru. Izvērtējot 
nepieciešamību pēc jaunām profesijām, uzľēmuma pārstāvis norāda, ka saistībā ar sašķidrinātās gāzes 
termināļa darbību tuvāko gadu laikā varētu būt vajadzīgi speciālisti ar izglītību gan aukstuma, gan gāzes 
tehnoloģijās. Tāpat varētu būt vajadzīgi biogāzes speciālisti. 
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Attēls Nr. 40 

Uzņēmumu darbinieku dalījums pēc profesijām pašlaik un prognoze trīs gadiem (%) enerģētikas 
nozares elektroapgādes sistēmu būvniecības; elektroinstalācijas ierīkošanas; citur neklasificēto 

specializēto būvdarbu sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

Elektroapgādes sistēmu būvniecības (bez telekomunikāciju sistēmām), elektroinstalācijas 
ierīkošanas, citur neklasificēto specializēto būvdarbu (saistīti ar elektroierīču uzstādīšanu un montāžu) 
sektorā pašlaik vispieprasītākā profesija ir būvelektriķis

34
 (26,18% no visiem sektora darbiniekiem) un 

elektroinženieris (13,44%). Pēc trīs gadiem, pamatojoties uz aptaujas datiem, pieprasījums pēc sektora 
speciālistiem būs līdzīgs: vispieprasītākā profesija būs būvelektriķis (31,81% no visiem sektora 
darbiniekiem), kam seko tādas profesijas kā elektriķis (17,14%) un elektroinženieris (11,24%). 

Aptaujas dati liecina, ka, līdzīgi kā iepriekš analizētajos sektoros pastāv atšķirības 
10 pārstāvētāko profesiju darbinieku skaitā profesiju griezumā, piemēram, 26,18% nodarbināto šajā 
sektorā strādā būvelektriķa profesijā, taču tādās pārstāvētākajās profesijās kā enerģētiķis, atslēdznieks, 
mehatroniķis, elektronikas inženieris strādā vien 0,71% - 3,07% no kopējā darbinieku skaita sektorā.  

Lielākais darbinieku skaita pieaugums pēc trīs gadiem prognozēts būvelektriķa profesijā (no 
26,18% līdz 31,81%), bet lielākais kritums – elektroinženiera profesijā (no 13,44% līdz 11,24%) un 
enerģētiķa profesijā (no 3,07% līdz 1,71%) (Attēls Nr. 40). 

 

                                                      
 
 
34

 Terminu ir lietojuši darba devēji aptaujā, tāpēc tekstā šis termins netiks mainīts. 
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8. Profesionālās izglītības piedāvājums 

8.1. Profesionālās izglītības raksturojums, esošo 
programmu uzskaitījums 

8.1.1. Vadošās izglītības iestādes 

Pēc Nacionālās izglītības iespēju datu bāzes (NIID) un Augstākās izglītības kvalitātes 
novērtēšanas centra (AIKNC) publiski pieejamās informācijas, Latvijā ar enerģētikas nozari saistītās 
profesijas var apgūt 29 izglītības iestādēs (Pielikums Nr. 2), t.sk. augstskolās, koledžās un profesionālās 
izglītības iestādēs.  

2009. gada nogalē Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) izstrādāja Profesionālās 
izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. - 2015. gadam, kas nosaka turpmāko vīziju 
par izglītības iestādēm dažādās nozarēs Latvijā, t.sk. enerģētikas nozarē.  

Ľemot vērā Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas un Elektrotehnikas un 
elektronikas rūpniecības asociācijas priekšlikumus, kā arī enerģētikas uzľēmumu viedokļus, 
enerģētikas, elektronikas un automātikas jomā plānots attīstīt piecus reģionālos profesionālās izglītības 
kompetences centrus. Kā bāzes skolas reģionālo profesionālās izglītības kompetences centru izveidei 
bija paredzētas Kurzemes reģionā – Liepājas Valsts tehnikums, Latgales reģionā – Daugavpils Valsts 
tehnikums, Vidzemes reģionā – Valmieras Profesionālās izglītības kompetences centrs, Zemgales 
reģionā – Jelgavas Amatniecības vidusskola, Rīgā – Rīgas Tehniskā koledža vai Rīgas Valsts 
tehnikums.  

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija ir paudusi viedokli, ka par 
elektronikas un elektrotehnikas nozares bāzes izglītības iestādēm jāvirza Rīgas Tehniskā koledža un 
Ogres Valsts tehnikums.

35
 

8.1.2. Nozarē esošās izglītības programmas 

Kopumā enerģētikas nozarē profesionālo izglītību iespējams apgūt dažādos līmeľos - no 
arodizglītības līdz augstākajai izglītībai. Nākamajā tabulā attēlots, kādas profesijas iespējams apgūt un 
studiju programmas šajā nozarē akreditētas Latvijas izglītības iestādēs. 

Tabula Nr. 27. Latvijas izglītības iestādes enerģētikas nozarē  

Nr. 
p.k. 

Profesija Izglītības iestādes 

1 Zemspiediena katlu mašīnists 
SIA mācību centrs „Austrumvidzeme" 
Mācību centrs „BUTS" 

2 Rūpnīcas katlu kurinātājs 
Aizkraukles Profesionālā vidusskola 
Mācību centrs „BUTS" 

3 Augstspiediena katlu mašīnists 
Mācību centrs „BUTS" 
„Latgales Mācību centrs" 
„Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 

                                                      
 
 
35 Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 2015. gadam, 2009. gada 22.decembris, pieejams 
interneta vietnē http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Profesionala_izglitiba/IZMPam_231209_TA4628.pdf. 
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Nr. 
p.k. 

Profesija Izglītības iestādes 

4 Elektromontieris 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola 
„Latgales Mācību centrs" 
Mācību centrs „BUTS" 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
SIA „Darba drošības serviss" 
AS „Sadales tīkls" mācību centrs 
„Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
Rīgas 13.arodvidusskola 
Skrundas arodvidusskola 
Rīgas Jūras transporta profesionālā vidusskola 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
Daugavpils Valsts tehnikums 
Aizkraukles Profesionālā vidusskola 
Mācību centrs „BUTS" 
„Latgales Mācību centrs" 
Skrundas arodvidusskola 

5 Signāliekārtu montētājs Mācību centrs „BUTS" 

6 Elektronikas montētājs 
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs" Jūrmalas 
profesionālā vidusskola 

7 Elektrotehnikas montētājs 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs" Jūrmalas 
Profesionālā vidusskola 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas Profesionālā 
vidusskola 

8 Elektriķis 

Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā skola 
Rīgas Valsts tehnikums 
Cēsu 4. arodvidusskola 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas 
centrs" 
Zaļenieku arodvidusskola 
AS „Latvenergo" filiāle „MĀCĪBU UN ENERGOPĒTNIECĪBAS 
CENTRS" 
Daugavpils Valsts tehnikums 
Mācību centrs „BUTS" 
„Latgales Mācību centrs" 
AS „Sadales tīkls" Mācību centrs 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā 
vidusskola 
Cēsu Profesionālā vidusskola 
„Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centrs 
Ventspils Profesionālā vidusskola 

9 Elektronikas tehniķis 

Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centrs 
Ventspils Profesionālā vidusskola 
Ogres Valsts tehnikums 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 

10 Elektrisko iekārtu speciālists  Rīgas Tehniskā koledža  

11 Elektronikas speciālists 
Rīgas Tehniskā koledža  
Rīgas Aeronavigācijas institūts  

12 
Elektronikas menedžmenta un 
servisa tehniķis 

Rīgas Tehniskā universitāte  

13 Siltumenerģētikas speciālists  Rīgas Tehniskā koledža  

14 Elektrosistēmas tehniķis Rīgas Tehniskā universitāte  

15 Elektronikas inženieris  

Transporta un sakaru institūts  
Rīgas Tehniskā universitāte  

http://www.aiknc.lv/standarti/ElektrIekSpecPS.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=41
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/standarti/SiltEnSpecPS.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/standarti/Elektronikas_inzPS.pdf
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Nr. 
p.k. 

Profesija Izglītības iestādes 

16 
Inženieris enerģētikā un 
elektrotehnikā 

Rīgas Tehniskā universitāte  

17 Elektroinženieris  Rīgas Tehniskā universitāte  

18 
Siltumenerģijas un siltumtehnikas 
inženieris  

Rīgas Tehniskā universitāte  

19 
Lauksaimniecības enerģētikas 
inženieris  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

Kā redzams, enerģētikas nozarē izglītības iestādēs no 1. līdz 5. kvalifikācijas līmenim pašlaik 
iespējams apgūt 19 profesijas. Tādas profesijas kā elektriķis, elektromontieris, elektrotehnikas 
montētājs un elektronikas tehniķis iespējams apgūt daudzās izglītības iestādēs. Profesijas, kurās 
iespējams iegūt inženiera specializāciju (elektronikas inženieris,  inženieris enerģētikā un elektrotehnikā, 
elektroinženieris, silltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris, lauksaimniecības enerģētikas inženieris), 
tiek realizētas 4. un 5. kvalifikācijas līmeľa ietvaros. 

8.1.3. Nozares 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 enerģētikas nozarē ir 
izstrādāti 12 standarti.

36
 

Tabula Nr. 28. Nozares profesiju standarti 

Nr. 
p.k. 

Reģ. Nr. Izglītības tematiskā joma Profesijas nosaukums 
Kvalifikācijas 

līmenis 

1 PS 0147 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Siltumenerģētikas speciālists 4 

2 PS 0167 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Elektrisko iekārtu speciālists 4 

3 PS 0185 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Elektromontieris 2 

4 PS 0198 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Elektriķis 3 

5 PS 0206 
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība 

Lauksaimniecības enerģētikas 
inženieris 

5 

6 PS 0228 Inženierzinātne un tehnoloģijas Elektroinženieris 5 

7 PS 0248 Inženierzinātne un tehnoloģijas Elektronikas tehniķis 3 

8 PS 0251 Inženierzinātne un tehnoloģijas Elektronikas speciālists 4 

9 PS 0252 Inženierzinātne un tehnoloģijas 
Siltumenerģijas un siltumtehnikas 
inženieris 

5 

10 PS 0255 Inženierzinātne un tehnoloģijas Elektronikas inženieris 5 

11 PS 0399 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Signāliekārtu montētājs 2 

12 PS 0437 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Rūpnīcas/katlu kurinātājs 2 

Ar profesiju standartu palīdzību notiek izglītības programmu satura saskaľošana ar darba 
devēju prasībām. Tiek sagatavoti profesiju standarti, uz kuru pamata izstrādā izglītības programmas. Ar 
enerģētikas nozari saistītās profesijas ir apgūstamas galvenokārt inženierzinātľu un tehnoloģiju jomā. 
Salīdzinot profesiju standartus un izglītības programmas, redzams, ka gandrīz visus enerģētikas 
nozares profesiju standartus iespējams apgūt vienā noteiktā izglītības tematiskajā jomā.  

                                                      
 
 
36

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

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/standarti/ElektroinzePS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Siltumenerg_siltumteh_inzenPS0252.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Siltumenerg_siltumteh_inzenPS0252.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Lauk_energet_inzenPS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Lauk_energet_inzenPS.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/standarti/Elektronikas_inzPS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/ElektroinzePS.pdf
http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml
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8.2. Izglītības programmu piedāvājuma atbilstība nozares 
vajadzībām 

8.2.1. Darba devēju vērtējumā 

Lai izvērtētu izglītības programmu piedāvājuma atbilstību nozares vajadzībām, uzľēmumu 
aptaujas ietvaros darba devēji tika lūgti sniegt savu vērtējumu par zināšanām un profesionālajām 
prasmēm, kuras ir jauniešiem, kuri sākuši strādāt uzľēmumos uzreiz pēc profesionālo mācību iestāžu 
un tehnikumu beigšanas. 

 Analizējot jauniešus prasmes, kuri uzreiz pēc mācību beigām iestājas darba tirgū, neskaitot tos, 
kuri iestājas darba tirgū trīs gadu laikā pēc izglītības iestādes pabeigšanas, vai tos, kuri pēc mācībām 
ieguvuši praksi, darba pieredzi vai attīstījuši zināšanas un prasmes kur citur papildus mācībām 
profesionālajā izglītības iestādē, ļauj spriest par to, vai pēc darba devēju domām jauniešu zināšanas un 
prasmes, kas iegūtas izglītības iestādē, ir atbilstošas darba tirgus vajadzībām. 

 
Attēls Nr. 41 

Jauniešu zināšanu un profesionālo prasmju novērtējums pēc profesionālo arodskolu un 
tehnikumu beigšanas (%), Rīgas reģions 

Avots: Aptaujas dati 

Rīgas reģionā kopumā visaugstāk tiek vērtēta iniciatīva (18,9% aptaujāto šo kritēriju novērtēja 
ar „5‖, bet 27% - ar „4‖) valodu zināšanas (10,8% aptaujāto šo kritēriju novērtēja ar „5‖, bet 40,5% ar 
„4‖).  

Tajā pašā laikā zemu tiek vērtētas jauniešu zināšanas par nozari kopumā (37,8% respondentu 
šo kritēriju novērtēja ar „3‖ jeb vidēji) un teorētiskās zināšanas (35,1% respondentu šo kritēriju novērtēja 
ar „3‖ jeb vidēji) (Attēls Nr. 41).  

10.8% 

10.8% 

13.5% 

18.9% 

10.8% 

13.5% 

10.8% 

16.2% 

40.5% 

29.7% 

27.0% 

32.4% 

29.7% 

32.4% 

37.8% 

24.3% 

29.7% 

35.1% 

24.3% 

24.3% 

35.1% 

21.6% 

10.8% 

16.2% 

5.4% 

18.9% 

21.6% 

13.5% 

13.5% 

13.5% 

10.8% 

13.5% 

13.5% 

10.8% 

8.1% 

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

Zināšanas par nozari kopumā 

Valodu zināšanas 

Radošā domāšana 

Iniciatīva 

Spēja patstāvīgi rast 
risinājumu problēmsituācijās 

Praktiskās profesionālās 
prasmes 

Teorētiskās zināšanas 

 5 - Augsts līmenis 4 3 2 1 - Zems līmenis 



 

 
59 

 

 
Attēls Nr. 42 

Jauniešu zināšanu un profesionālo prasmju novērtējums pēc profesionālo arodskolu un 
tehnikumu beigšanas (%), Pierīgas reģions 

Avots: Aptaujas dati 

Pierīgas reģionā visaugstāk tiek vērtētas jauniešu teorētiskās zināšanas, ko 90,9% respondentu 
novērtēja ar „4‖, un iniciatīva (18,2% aptaujāto šo kritēriju novērtēja ar „5‖, bet 45,5% - ar „4‖). 

Pēc aptaujas datiem kopumā visas minētas zināšanas un prasmes uzľēmēju vērtējumā ir vidējā 
līdz augstā līmenī, un aptaujas laikā netika identificētas prasmes, kuras uzľēmēji vērtē kā zemas vai 
nepietiekamas šajā reģionā strādājošiem jauniešiem (Attēls Nr. 42). 

 
Attēls Nr. 43 

Jauniešu zināšanu un profesionālo prasmju novērtējums pēc profesionālo arodskolu un 
tehnikumu beigšanas (%), Vidzemes reģions  

Avots: Aptaujas dati 

Vērtējot enerģētikas nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes Vidzemes 
reģionā, visaugstāk tiek vērtētas jauniešu teorētiskās zināšanas (56,5% aptaujāto šo kritēriju novērtēja 
ar „4‖) un praktiskās profesionālās prasmes (8,7% un 43,5% šo kritēriju novērtēja attiecīgi ar „5‖ un „4‖).  
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Savukārt pēc uzľēmēju domām vidējas ir jauniešu zināšanas par nozari kopumā, valodu 
zināšanas, radošā domāšana, iniciatīva un spēja pastāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās. Tas liecina 
par to, ka kopumā šī reģiona uzľēmēju vērtējums ir zemāks nekā iepriekš analizētajos reģionos. 

 
Attēls Nr. 44 

Jauniešu zināšanu un profesionālo prasmju novērtējums pēc profesionālo arodskolu un 
tehnikumu beigšanas (%), Kurzemes reģions 

Avots: Aptaujas dati 

Vērtējot enerģētikas nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes Kurzemes 
reģionā, visaugstāk tiek vērtēta iniciatīva (11,1% un 61,1% šo kritēriju novērtēja ar „5‖ un „4‖), zināšanas 
par nozari kopumā un teorētiskās zināšanas (5,6% un 55,6% respondentu šos kritērijus novērtēja 
attiecīgi ar „5‖ un „4‖). Savukārt zemāk tiek vērtētas jauniešu valodas zināšanas (38,9% respondentu šo 
kritēriju novērtēja ar „3‖ jeb vidēji), un spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās 
(50% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „3‖ jeb vidēji) (Attēls Nr. 44). 

 
 

Attēls Nr. 45 
Jauniešu zināšanu un profesionālo prasmju novērtējums pēc profesionālo arodskolu un 

tehnikumu beigšanas (%), Zemgales reģions 
Avots: Aptaujas dati 

Zemgales reģionā visaugstāk tiek vērtētas enerģētikas nozares jauno speciālistu zināšanas par 
nozari kopumā un teorētiskās zināšanas (attiecīgi 68,8% un 50% respondentu šos kritērijus novērtēja ar 
„4‖), savukārt vidējā līmenī pēc uzľēmēju domām ir jauniešu praktiskās profesionālās prasmes, spēja 
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pastāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās un iniciatīva, ko lielākā daļa respondentu (to norādīja 50% -
56,3% respondentu) novērtēja ar „3‖ jeb vidēji. Aptaujas rezultāti kopumā ir tādi paši kā par iepriekš 
analizēto Kurzemes reģionu, kur teorētiskajām zināšanām un zināšanām par nozari kopumā arī tika 
piešķirts visaugstākais vērtējums. 

Attēls Nr. 46 
Jauniešu zināšanu un profesionālo prasmju novērtējums pēc profesionālo arodskolu un 

tehnikumu beigšanas (%), Latgales reģions 
Avots: Aptaujas dati 

Savukārt Latgales reģionā visaugstāk vērtētas teorētiskās zināšanas (85,7% respondentu 
piešķīra vērtējumu „4‖), iniciatīva (71,4% respondentu piešķīra vērtējumu „4‖) un radošā domāšana 
(28,6% un 42,9% respondentu piešķīra vērtējumu attiecīgi „5‖ un „4‖), bet uzľēmēju vērtējumā zemākā 
līmenī ir jauniešu zināšanas par nozari kopumā un spēja pastāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās 
(57,1% respondentu šos kritērijus novērtēja ar 3 jeb vidēji).  

Kopumā, salīdzinot uzľēmēju aptaujas rezultātus par reģioniem, redzams, ka būtiskas 
atšķirības uzľēmēju vērtējumā par zināšanām un prasmēm jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu 
pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu pabeigšanas, nav vērojamas, un kopumā lielākajā daļā 
reģionu visaugstāk tiek vērtētas jauniešu zināšanas par nozari kopumā un teorētiskās zināšanas, bet 
zemāks vērtējums tiek piešķirts jauno speciālistu valodu zināšanām un spējai pastāvīgi rast risinājumu 
problēmsituācijās. 

AS „Latvenergo‖ pārstāve Ina Kleva norāda, ka būtiska nozīme jauno speciālistu sagatavošanā 
un zināšanu attīstīšanā ir praksei un ka bez atbilstošas prakses apjoma nav iespējams atbilstoši 
sagatavot jauniešus darba tirgum. Šobrīd uzľēmums nodrošina prakses vietas izglītības iestāžu 
studentiem un absolventiem, lai sagatavotu viľus darbam uzľēmumā. 

Nozares eksperte norāda, ka nākotnē, lai uzľēmumi varētu atbalstīt lielāku daļu studentu, būtu 
nepieciešams valsts atbalsts, piemēram, prakses vietu subsidēšanas veidā, jo šobrīd prakses vietu 
izmaksas uzľemas paši uzľēmēji.  

Tāpat valsts iesaiste nepieciešama arī izglītības iestāžu darbības kvalitātes uzlabošanai 
jāveicina profesionālo izglītības iestāžu attīstība un izglītības iestāžu un darba devēju abpusēja 
pretimnākšana. Būtu jāveicina arī profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju kvalifikācijas celšana – 
pasniedzējiem jāapgūst informācija par jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām nozares uzľēmumos, 
lai studijas un to rezultātu tuvinātu darba tirgus vajadzībām. Šobrīd mācībspēki daļā profesionālo 
izglītības iestāžu strādā, izmantojot novecojušu literatūru un mācību materiālus. 

8.2.2. Izglītotāju vērtējumā 

Atbilstība analīze izglītotāju vērtējumā veikta, pamatojoties uz izglītības iestāžu aptaujā iegūto 
informāciju. Aptaujātas septiľas izglītības iestādes Latvijā, kurās tiek īstenotas ar enerģētikas nozari 
saistītas profesionālo studiju programmas. 

Izglītības programmu piedāvājuma atbilstības nozares vajadzībām izglītotāju vērtējumā ietvaros 
tika pētītas nepilnības nozarei atbilstošās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā, izglītības iestāžu 
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sadarbība ar uzľēmējiem izglītības iestādes darbu un spēju sniegt kvalitatīvas vispārējās un 
profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem ietekmējošie faktori, sociālo partneru (pašvaldību, 
valsts, NVO, asociāciju u.c.) atbalsta veidu novērtējums, izglītības iestāžu absolventu zināšanu, prasmju 
un attieksmju novērtējums, absolventu aptuvenais skaits, kuri strādā savā iegūtajā profesijā, un citi 
absolventu nodarbinātības rādītāji.  

Absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju novērtējums 

Izvērtējot absolventu zināšanas, prasmes un attieksmes, redzams, ka aptaujāto izglītības 
iestāžu absolventu spēja iekļauties kolektīvā (to norāda 71,4% respondentu) un vēlamās nākotnes 
profesijas izvēles skaidrība (57,1%) saskaľā ar izglītības iestāžu pārstāvju viedokli ir vērtējama kā 
augsta.  

 
Attēls Nr. 47 

Absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeņa novērtējums (1-niecīgs, 2-zems, 3-vidējs, 4-
augsts, 5-ļoti augsts līmenis), 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Analizējot pārējās zināšanas, prasmes un attieksmes, respondentu domas ir līdzīgas, tā kā 
absolventu teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaľas, svešvalodu zināšanas (to norāda 57,1% 
respondentu) un mērķtiecība kopumā novērtēta kā vidēja. 

Kopumā izglītotāju vērtējumā specifiskas zināšanas un iemaľas, kas saistītas ar konkrēto 
profesiju, ko absolventi apguvuši izglītības iestādē (praktiskās, teorētiskās iemaľas), ir viduvējas, bet 
vispārējās prasmes un attieksmes (profesijas izvēle, spēja iekļauties kolektīvā) pēc izglītības iestāžu 
pārstāvju domām ir augstā līmenī. Tas liecina par to, ka arī izglītības iestāžu vērtējumā studentos/ 
audzēkľos vairāk jāattīsta ar konkrētās profesijas darba izpildi saistītās zināšanas un iemaľas. Rezultāti 
atbilst uzľēmēju vērtējumam, jo arī darba devēji visaugstāk vērtēja jauno darbinieku teorētiskās 
zināšanas. Augstā un ļoti augstā līmenī no 40% līdz 57% darba devēju novērtēja arī jauno darbinieku 
praktiskās iemaľas. 

Absolventu nodarbinātība 

Tik pat liela respondentu daļa (42,9%) norādīja, ka vien 20-40% un puse jeb 40-60% absolventu 
pēc izglītības iestādes beigšanas strādā profesijā, bet pārējie aptaujātie (14,3%) norādīja, ka 60 – 80% 
pēc izglītības iestādes absolvēšanas strādā savā izglītības iestādē iegūtajā profesijā.  
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Attēls Nr. 48 

Absolventu raksturojums, kuri strādā savā iegūtajā profesijā 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Izvērtējot absolventu nodarbinātību, redzams, ka lielākā daļa izglītības iestāžu, kurās akreditētas 
studiju programmas, kas saistītas ar enerģētikas nozari, absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas 
strādā savā profesijā Latvijā (43,2%). 

 

 
Attēls Nr. 49 

Absolventu nodarbinātības raksturojums 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

 

Pārējo absolventu nodarbinātības rādītāji ir šādi: 15% absolventu izvēlas strādāt citā nozarē 
27,1% absolventu turpina izglītību augstākās izglītības iestādēs piektā daļa absolventu (19,2%) 
absolventu strādā ārvalstīs un tikai 3% absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas nestrādā un 
nemācās. Par 16,4% absolventu aptaujātajām izglītības iestādēm nav informācijas. 
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8.3. Nozares darbaspēka tālākizglītība un karjeras 
izaugsmes iespējas 

8.3.1. Pārkvalifikācijas iespējas, kvalifikācijas celšanas iespējas 

Enerģētikas nozares uzľēmumi lielākoties nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem apmācību 
kursiem. Analizējot aptaujas rezultātus pa sektoriem, redzams, ka visos sektoros ir vērojams salīdzinoši 
līdzīgs uzľēmēju vērtējums specifisko kursu nepieciešamībai – aptuveni 83,3% - 90% respondentu ir 
norādījuši, ka specifiski pilnveides kursi uzľēmumā pašlaik nav nepieciešami. 

 
Attēls Nr. 50 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem enerģētikas nozarē 
Avots: Aptaujas dati 

Vismazākā nepieciešamība pēc specifiskiem kursiem vērojama elektrisko iekārtu ražošanas; 
elektroierīču remonta sektorā (vien 10% respondentu izteikuši nepieciešamību pēc specifiskiem 
kursiem) (Attēls Nr. 50). 

 
Attēls Nr. 51 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem enerģētikas nozarēs (%) dalījumā pēc uzņēmumu 
lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Salīdzinot rezultātus visās uzľēmumu lielumu kategorijās, var secināt, ka vislielāko 
nepieciešamību pēc specifiskiem kursiem saskata mikrouzľēmumi (17,2% no respondentiem šajā 
uzľēmumu grupā atbildējuši, ka specifiski kursi būtu nepieciešami, lai gan kopumā arī mikrouzľēmumu 
kategorijā vairākums respondentu vēlmi pēc kursiem neizsaka). Arī pārējās uzľēmumu lieluma 
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kategorijās (mazie, vidējie un lielie uzľēmumi), respondentu viedoklis ir līdzīgs - vien 3,4% - 17,1% 
uzľēmēju ir norādījuši nepieciešamību pēc specifiskiem kursiem, bet ievērojama daļa uzľēmēju (82,9% 
- 96,6%) šādu nepieciešamību neredz. (Attēls Nr. 51).  

AS „Latvenergo‖ pārstāve Ina Kleva atzīst, ka atsevišķos gadījumos tiek praktizēta arī darbinieku 
pārkvalifikācija, kad uzľēmums pilnībā vai daļēji sedz darbinieka mācību kursu sertifikācijas maksu, lai 
nodrošinātu atbilstošu zināšanu iegūšanu jaunajai kvalifikācijai. Darbinieku būtiska pārkvalifikācija nevar 
tikt uzskatīta par tendenci. Uzľēmums vispirms rūpīgi izvērtē visas izmaksas un ieguvumus. Toties 
sistemātiski tiek veikta darbinieku kvalifikācijas uzturēšana un paaugstināšana gan iekšējo, gan ārējo 
apmācības kursos. 

AS „RĪGAS SILTUMS‖ kopš 1999. gada darbojas mācību centrs. Tas saistīts ar nepieciešamību 
darbiniekiem apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas darbam ar jaunākajām 
tehnoloģiskajām iekārtām. Šobrīd mācību centrā tiek nodrošināta apmācība nozares specialitātēs. 
Uzľēmums sadarbojas arī ar citiem nozares uzľēmumiem, un aptuveni reizi mēnesī AS „RĪGAS 
SILTUMS‖ mācību centrā tiek organizētas mācības citu uzľēmumu darbiniekiem. Arī AS „Latvijas Gāze‖ 
pārstāvis Jānis Kalniľs norāda, ka vienkāršajās profesijās darbā pieľem darbiniekus arī bez speciālās 
izglītības un tos apmāca uz vietas uzľēmuma mācību centrā, kā arī darba vietā pieredzējuša kolēģa 
uzraudzībā. Apmācību savā mācību centrā uzľēmums nodrošina gandrīz katram jaunajam darbiniekam, 
nodrošinot tās prasmes un zināšanas, kas tiem trūkst, stājoties darbā. Pārsvarā šīs mācības ietver 
apmācību specifiskās tehniskās prasmēs, piemēram, par bīstamo darbu veikšanu. 

Lai gan lielākā daļa uzľēmēju enerģētikas nozarē nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem kursiem, 
tomēr Pielikumā Nr. 3 minēti tie kursi, kurus uzľēmēji tomēr vēlētos speciālistu apmācībai enerģētikas 
nozarē. 

 
Attēls Nr. 52 

Iespēja apgūt papildu zināšanas un prasmes enerģētikas apakšnozaru uzņēmumos 
Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot datus par iespēju apgūt papildus zināšanas un prasmes enerģētikas nozares 
uzľēmumos, redzams, ka lielākā daļa uzľēmēju uzskata, ka darbinieki viľu uzľēmumā var apgūt 
papildu zināšanas prasmes, lai kvalificēti veiktu darbu un nodrošinātu kompetences līmeľa uzturēšanu 
(33,3% - 50% uzľēmēju pa sektoriem). 

Dažādos sektoros 10% - 33,3% uzľēmēju norāda, ka viľu uzľēmumos iespējas nodrošināt 
apmācību ir labākas nekā jebkur citur, bet 10,7% - 33,3% respondentu atzīst, ka uzľēmums pats 
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nodrošina iesācēju apmācību pamatlīmenī (Attēls Nr. 52). Tajā pašā laikā gandrīz trešā daļa nozares 
uzľēmumu norāda, ka nevar piedāvāt mācību iespējas saviem darbiniekiem, izľemot gāzes ražošanas, 
gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas sektora 
uzľēmumus, kuros neviens no aptaujātajiem uzľēmumiem neapstiprināja, ka nevar nodrošināt mācību 
iespējas saviem darbiniekiem.  

 
 

Attēls Nr. 53 
Iespēja apgūt papildu zināšanas un prasmes enerģētikas nozares uzņēmumos dalījumā pēc 

uzņēmumu lieluma 
Avots: Aptaujas dati 

Aptaujas rezultāti rāda, ka lielo uzľēmumu kategorijā visvairāk ir to uzľēmēju, kuri spēj 
nodrošināt darbinieku apmācības, turklāt 76,9% lielo uzľēmumu iespējas apmācīt darbiniekus pēc 
respondentu domām ir labākas nekā jebkur citur. Savukārt ierobežotas iespējas apmācīt darbiniekus ir 
mikrouzľēmumiem, mazajiem un vidējiem uzľēmumiem, no kuriem 7,7% - 27,6% uzľēmumu nevar 
piedāvāt mācību iespējas saviem darbiniekiem. 

Rezultāti liecina par šādu tendenci – jo lielāks uzľēmums, jo uzľēmumā ir labākas iespējas 
apmācīt darbiniekus. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka lielākiem uzľēmumiem ir pieejami resursi un 
kapacitāte šādas apmācības nodrošināšanai, līdz ar to lielākos uzľēmumos salīdzinājumā ar maziem 
uzľēmumiem ir arī vairāk to uzľēmēju, kuri uzskata, ka pašlaik tiem nav nepieciešami specifiski kursi 
(15,2% lielo uzľēmumu izteica nepieciešamību pēc šādiem kursiem), bet mikrouzľēmumi kopumā 
nevar piedāvāt darbiniekiem apmācības iespējas, un to nepieciešamība pēc specifiskiem kursiem ir 
nedaudz lielāka (17,2% uzľēmēju izteica nepieciešamību pēc kursiem). 

 
Attēls Nr. 54 

Profesionālās kvalifikācijas celšanas kursu rīkošanas biežums enerģētikas apakšnozarēs 
Avots: Aptaujas dati 
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Apkopojot datus par profesionālās kvalifikācijas celšanas kursu rīkošanas biežumu enerģētikas 
nozarē, lielākā daļa aptaujāto norāda, ka profesionālās kvalifikācijas celšanas kursi visās apakšnozarēs 
biežāk vai retāk notiek. Vairumā elektrisko iekārtu ražošanas, elektroierīču remonta, elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes, elektroapgādes sistēmu būvniecības sektoru gāzes 
ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādes un gaisa 
kondicionēšanas sektora uzľēmumos kursi notiek retāk nekā reizi gadā. Savukārt elektroapgādes 
sistēmu būvniecības (bez telekomunikāciju sistēmām), elektroinstalācijas ierīkošanas, citur neklasificēto 
specializēto būvdarbu (saistīti ar elektroierīču uzstādīšanu un montāžu) apakšnozarē kursi notiek vai nu 
reizi pusgadā, vai reizi gadā. Tomēr ir uzľēmumi enerģētikas nozarē, kuros šāda veida kursi nenotiek 
vispār (Attēls Nr. 54). 

 
Attēls Nr. 55 

Profesionālās kvalifikācijas celšanas kursu rīkošanas biežums uzņēmumos enerģētikas nozarē 
dalījumā pēc uzņēmumu lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Lielākas iespējas piedalīties profesionālās kvalifikācijas celšanas kursos biežāk nekā reizi 
pusgadā (to norādīja 7,7% respondentu) vai reizi pusgadā (46,2%) un reizi gadā (23,1%) ir lielo 
uzľēmumu darbiniekiem. Savukārt vidējo uzľēmumu un mazo uzľēmumu kategorijā lielākā daļa 
uzľēmēju nodrošina apmācības retāk nekā reizi gadā (34,1% un 44,8% respondentu), mikrouzľēmumu 
kategorijā lielākā daļa uzľēmēju nespēj piedāvāt apmācību iespējas saviem darbiniekiem (34,5%). Šie 
rezultāti atbilst iegūtajam secinājumam - jo lielāks uzľēmums, jo uzľēmumā ir labākas iespējas apmācīt 
darbiniekus (Attēls Nr. 55).  

 
Attēls Nr. 56 

Enerģētikas nozares sektoru uzņēmumi, kas gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu 
Avots: Aptaujas dati 
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Lielākā daļa aptaujāto enerģētikas nozares uzľēmumu (57,1% - 83,3% respondentu) ir gatavi 
finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu, bet, piemēram, elektrisko iekārtu ražošanas, elektroierīču 
remonta, elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes apakšnozarē puse no 
uzľēmumiem nav izteikuši gatavību finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu. Savukārt vislielāko 
gatavību finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu pauž gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, 
izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas uzľēmēji (83,3%) (Attēls Nr. 56). 

 
Attēls Nr. 57 

Enerģētikas nozares sektoru uzņēmumi, kas gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu 
dalījumā pēc uzņēmumu lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot aptaujas rezultātus sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma, var secināt, ka lielākā daļa 
uzľēmumu ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu (53,7% - 92,3%), tomēr vairāk uzľēmēju 
kas gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu ir lielo un vidējo uzľēmumu kategorijā. Tas saskan 
ar iepriekš iegūtajiem rezultātiem (Attēls Nr. 57). 

 
Attēls Nr. 58 

Enerģētikas nozares sektoru uzņēmumi, kas finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu 
Avots: Aptaujas dati 

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka visos enerģētikas nozares sektoru 
uzľēmumos darbinieku kvalifikācijas celšana tiek lielākoties finansēta (to norāda 56,9% - 
66,7% respondentu), izľemot elektrisko iekārtu ražošanas; elektroierīču remonta sektora uzľēmumus, 
no kuriem vien 25% uzľēmumu finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu, lai gan iepriekš analizētie 
rezultāti liecina, ka 50% uzľēmēju šajā sektorā izteica gatavību finansēt darbinieku kvalifikācijas 
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celšanu. Pārējos sektoros 57,1% - 83,3% uzľēmēju izteica gatavību finansēt darbinieku kvalifikācijas 
celšanu, un līdzīga daļa uzľēmēju (56,9% - 66,7%) to tiešām finansē (Attēls Nr. 58).  

 
Attēls Nr. 59 

Enerģētikas nozares sektoru uzņēmumi, kas finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu dalījumā 
pēc uzņēmumu lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Aptaujas dati rāda, ka darbinieku kvalifikācijas celšanu visvairāk finansē lielie uzľēmumi 
(92,3%), bet vismazāk darbinieku kvalifikācijas celšanu finansē mikrouzľēmumi (34,5%). Pētījuma 
rezultāti parāda arī to, ka darbinieku kvalifikācijas celšana tiek īstenoti proporcionāli uzľēmumu 
lielumam. Tas saskan ar iepriekš iegūto secinājumu - jo lielāks uzľēmums, jo uzľēmumā ir labākas 
iespējas apmācīt darbiniekus un ir vairāk arī to uzľēmēju, kuri faktiski finansē darbinieku kvalifikācijas 
celšanu. 

Izvērtējot uzľēmumu gatavību finansēt kvalifikācijas celšanu un esošo darbinieku kvalifikācijas 
celšanas finansēšanu, ir līdzīgi rezultāti. Tas liecina par to, ka tie uzľēmumi, kas ir gatavi finansēt 
darbinieku pilnveidi, pārsvarā to šobrīd arī finansē (Attēls Nr. 59). 

8.4. Sadarbība starp darba devējiem un izglītotājiem 
Izglītības iestāžu aptaujas ietvaros izglītības iestāžu pārstāvji tika lūgti raksturot esošo sadarbību 

ar nozares darba devējiem. 

 
Attēls Nr. 60 

Augstākās un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem(1-netiek praktizēta; 5- 
tiek praktizēta bieži) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
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Izglītības iestādes saľem atbalstu no galvenokārt attiecīgo uzľēmumu izveidoto prakses vietu 
un organizēto mācību ekskursiju veidā (to norāda 57,1% respondentu), taču tāda sadarbība kā 
uzľēmēju sniegtās stipendijas studentiem/audzēkľiem, uzľēmēju iesaiste lekciju lasīšanā (57,1%), 
uzľēmēju mācību programmu izstrādes līdzfinansēšana (71,4%), kā arī uzľēmēju piedalīšanās 
izglītības iestādes padomēs/domēs (42,9%) praktiski netiek īstenota vai tiek īstenota tikai atsevišķos 
gadījumos. Kopumā nozarē uzľēmēju un izglītības iestāžu sadarbība vērtējama kā viduvēja, jo prakses 
vietu izveidošana un mācību ekskursijas uzľēmumos ir vienīgās sadarbības formas, kas tiek praktizētas 
bieži, bet gandrīz visi pārējie izvērtējamie sadarbības veidi netiek īstenoti vai tiek īstenoti reti. 

8.4.1. Prakses organizēšanas iespējas 

Pamatojoties uz izglītības iestāžu aptaujas datiem, kopumā sadarbība ar darba devējiem tiek 
vērtēta kā labi organizēta. Izglītības iestādes norāda vairākus nozares uzľēmumus, kuri sadarbojas ar 
izglītības iestādēm mācību un kvalifikācijas prakses vietu organizēšanā. Vienas izglītības iestādes 
pārstāvji tomēr pauda pretēju viedokli – uzľēmumi nav pretimnākoši prakses vietu nodrošināšanā un 
atsakās pieľemt audzēkľus praksē. 

 
Attēls Nr. 61 

Praktikanti (%) enerģētikas nozares uzņēmumos pēdējos trīs gados dalījumā pa sektoriem  
Avots: Aptaujas dati 

Saskaľā ar nozares uzľēmumu aptaujas rezultātiem lielākā daļa praktikantu enerģētikas 
nozares uzľēmumos pēdējos trīs gados ir bijušo profesionālās, vidējās un arodizglītības audzēkľi (to 
norāda 37,3% - 56,5% respondentu). Visvairāk šādu praktikantu ir elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades, sadales un elektroapgādes un elektroapgādes sistēmu būvniecības un citu saistīto darbību 
uzľēmumos.  

Augstākās izglītības iestāžu studenti enerģētikas nozares uzľēmumos praktizējas nedaudz 
mazākā skaitā (to norāda 29,3% - 45% respondentu), bet lielākā daļa praktikantu no augstākās 
izglītības iestādēm ir elektrisko iekārtu ražošanas; elektroierīču remonta uzľēmumos – 45% no kopējā 
praktikantu skaita sektorā. Pētījuma rezultāti norāda, ka citu praktikantu skaits (NVA, maksas kursu 
studentu u.c.) skaits nozares uzľēmumos ir vismazākais – 2,5% - 33,3% no praktikantu kopskaita, un 
visvairāk šo praktikantu ir gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, tvaika 
piegādes un gaisa kondicionēšanas uzľēmumos (33,3%). 
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Attēls Nr. 62 
Praktikanti (%), kuri pēc prakses palikuši strādāt enerģētikas nozares uzņēmumos pēdējos trīs 

gados dalījumā pa sektoriem  
Avots: Aptaujas dati 

 

Visliekākais praktikantu skaits, kuri pēc prakses pabeigšanas ir turpinājuši strādāt uzľēmumos, 
ir no profesionālās, vidējās un arodizglītības audzēkľu vidus (to norāda 51,9% - 68,2% respondentu). 
Augstākās izglītības studentu skaits, kuri pēc prakses pabeigšanas ir turpinājuši strādāt uzľēmumos, ir 
nedaudz mazāks - 31,3% - 47,8% no praktikantu kopskaita.  

Savukārt vienīgais sektors, kurā pēc prakses beigām uzľēmumos ir palikuši strādāt citi 
praktikanti (NVA, maksas kursu studenti u.c.) ir elektroapgādes sistēmu būvniecības un citu saistīto 
darbību uzľēmumos (14,8% no praktikantu kopskaita šajā sektorā). 

AS „Latvenergo‖ pārstāve Ina Kleva norāda, ka lielākā daļa izglītības iestāžu absolventu pirms 
darba uzsākšanas uzľēmumā ir bijuši šajā uzľēmumā praksē studiju laikā. Turklāt papildus praksei 
jaunos speciālistus apmāca arī pieredzējuši kolēģi darba vietā. Jaunajiem darbiniekiem ir jāapgūst darba 
instrukcijas, kā arī praktiskās iemaľas darba vietā, bet specifiskas papildu mācības nodrošina mācību 
centrs.  

8.4.2. Nozares tehnoloģiju izmantošana apmācības procesā 

Pēc izglītības iestāžu aptaujas datiem nozares tehnoloģiju izmantošana apmācību procesā 
notiek gandrīz visās izglītības iestādēs (apmācību procesā tiek izmantota virkne jauno tehnoloģiju: 
pārvades gaisvadu elektrolīnijas un kabeļu līniju un iekārtu izbūves, montāžas un apkalpošanas 
tehnoloģijas, telpu elektroinstalācijas montāžas, vadības un automātikas tehnoloģijas u.c.). Tomēr ne 
visās iestādēs audzēkľiem ir iespēja praktizēties uz jaunākajām iekārtām. Izglītības iestāžu pārstāvji 
norādīja, ka ir ļoti grūti vienoties ar uzľēmumiem par mācību iestādei nepieciešamu stendu ar 
paraugiem vai iekārtu nodrošināšanu, lai gan atsevišķos gadījumos šādi dāvinājumi ir saľemti. 

Viena no aptaujātajām izglītības iestādēm norādīja, ka šāda sadarbība starp izglītības iestādēm 
un uzľēmējiem nozares tehnoloģiju izmantošanā apmācību procesā nav izveidojusies. Labāka situācija 
pēc respondentu domām ir uzľēmumos, kuros tiek īstenoti ES infrastruktūras projekti, līdz ar to 
uzľēmumiem ir iespējas iegādāties modernākas tehnoloģiskās iekārtas un darbavietu aprīkojumu.  
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8.4.3. Nozares speciālistu iesaistīšanās izglītības procesā 

Izvērtējot nozares speciālistu iesaisti izglītības procesā, izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka 
nozares speciālisti piedalās valsts kvalifikācijas eksāmenu izstrādē un vērtēšanā, prakses vadīšanā, 
turklāt vadošie nozares speciālisti lasa profesionālos mācību kursus izglītības iestādēs, piemēram, 
kādas izglītības iestādes pārstāvji norādīja, ka izglītības procesā iesaistīti apmēram 15 nozares 
speciālistu. Citas izglītības iestādes pārstāvji norādīja, ka izglītības iestādei nav iespēju samaksāt 
atbilstošu algu lektoriem no uzľēmumiem. Izglītības iestādes min arī konkrētus uzľēmumus, ar kuriem 
izveidojusies veiksmīga sadarbība nozares speciālistu iesaistē izglītības procesā (A/S „Sadales tīkli‖, 
A/S „Elektrofirma Jauda‖, SIA „ELKO‖).  

8.5. Ierobežojumi izglītībai 
Problēmas/nepilnības izglītības iestādēs Latvijā 

Izglītības iestāžu pārstāvji tika lūgti novērtēt faktorus, kas kavē kvalitatīvas izglītības 
nodrošināšanas iespējas. Saskaľā ar izglītības iestāžu viedokli kā būtiskākais ierobežojošais faktors tiek 
norādīta pārāk novecojusi un neatbilstoša materiāli tehniskā bāze (57,1% gadījumu tas norādīts kā vidēji 
būtisks faktors). 

 
Attēls Nr. 63 

Problēmas/nepilnības nozares atbilstošās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā 
(1-nav problēma; 5-būtiska problēma) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
 

Bez novecojušas un neatbilstošas materiāli tehniskās bāzes kā būtisks kritērijs tiek norādīts arī 
prakses vietu trūkums (28,6% to norāda kā ļoti būtisku, 14,3% kā būtisku, lai gan 57,1% aptaujāto 
uzskata, ka tā nav nepilnība). Kā mazāk nozīmīgs kritērijs tiek minētas izglītojošā personāla problēmas 
un informācijas trūkums (audzēkľiem, darba devējiem un sabiedrībai) un pārāk šaura specializācija. 
Tomēr kopumā izglītības iestādes minētos faktorus vērtē kā nenozīmīgus vai maznozīmīgs. 

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošie faktori 

Starp galvenajiem faktoriem, kuri būtiskie ietekmē izglītības iestādes spēju pildīt savu uzdevumu 
– sniegt kvalitatīvas vispārējās un profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem – izglītības 
iestādes min tādus faktorus kā IT infrastruktūras un finanšu līdzekļu pieejamība (to norādīja 42,9% 
respondentu), lai gan, izvērtējot finanšu līdzekļu pieejamību, respondentu domas dalījās un vienāda 
aptaujāto daļa (42,9%) norādīja, ka finanšu līdzekļu pieejamība izglītības iestādes darbu būtiski 
neietekmē, novērtējot šo kritēriju ar „2‖. Arī izvērtējot kvalificētu pedagogu un administratīvā personāla 
pieejamības ietekmi uz izglītības iestādes darbu, respondentu domas dalījās – vienāda aptaujāto daļa 
(42,9%) šī kritērija ietekmi raksturo gan kā ļoti augstu, gan kā vidēju. 
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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 

Pēc aptaujas datiem tādam faktoram kā vispārējās infrastruktūras līmenis (ko norādīja 57,1% 
respondenti) ietekme uz izglītības iestādes darbu ir vidēja, bet konkurencei izglītības sistēmā ir augsta 
ietekme, jo vairāk nekā puse (57,1%) respondentu šo kritēriju novērtēja ar „4‖.  

Vērtējot faktorus, kas ietekmē izglītības iestāžu darbu, jāľem vērā tas, ka audzēkľu vecāki 
vēlas, lai viľu bērni, mācoties profesionālās izglītības skolās, atrastos tuvāk dzīves vietai. Arī transporta 
un laika izmaksas, nokļūstot līdz skolām dažkārt mēdz būt lielas, un tas ierobežo to izglītības iestāžu 
darbību, piekļuve kurām ir apgrūtināta.  

Lielai daļai kritēriju pēc aptaujāto domām ir vidēja vai augsta ietekme uz izglītības iestādes 
darbu, t.sk. izglītība sistēmas administratīvajiem šķēršļiem, mācību iestādes darbības plāna ar 
prioritātēm esamībai, apmācību tehnisko iekārtu esamībai izglītības iestādē, ko vienāda respondentu 
daļa (42,9%) novērtēja ar „3‖ un „4‖. 

Izglītības iestāžu saņemtais atbalsts 

Pamatojoties uz izglītotāju viedokli, attiecīgi 42,9% un 28,6% respondentu norāda, ka vietējo 
pašvaldību un reģionāla līmeľa pašvaldību sniegtais atbalsts vērtējams kā niecīgs, bet tāda pati 
aptaujāto daļa (42,9%) to raksturo kā zemu. 

 
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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Respondentu viedoklis, izvērtējot ietekmi uz iestādes spēju sniegt kvalitatīvas vispārējās un 

profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem, ir līdzīgs valsts atbalsta programmu un/vai 
institūciju, sadarbības ar NVO un asociācijām, kā arī IT infrastruktūras pieejamība, jo 57,1% 
respondentu norāda, ka šo faktora ietekme ir vērtējama kā vidēja (piešķirot vērtējumu 3). Kopumā var 
secināt, ka neviena no izvērtējamam sadarbības formām izglītības iestādi un dažādo institūciju 
(pašvaldību, valsts institūciju, asociāciju u.c.) nav pietiekama un izglītības iestādes kopumā nesaľem 
pietiekamu atbalstu savas darbības veicināšanai. 

Starptautiska sadarbība enerģētikas nozarē tiek īstenota ar Leonardo da Vinci programmu
37

. Tā 
uzsāka savu darbību Latvijā 1998. gadā. Latvija šo projektu īsteno kopā ar Somiju, Igauniju un Lietuvu. 
Programmas mērķis - uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā un veicināt inovācijas ar 
starptautiskās sadarbības palīdzību. Programma sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā 
valstī, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo 
zināšanu līmeni. Programmas ietvaros elektroenerģētikas nozares speciālisti, kuri iesaistīti kvalifikācijas 
prasību izstrādē pieaugušo profesionālai apmācībai, sagatavo izglītības standartus un programmas, 
mācību līdzekļus un metodiku, veido starptautiskus informācijas apmaiľas tīklus, kā arī uzziľas 
materiālus.  

Kopš 2007. gada Leonardo da Vinci programma ir Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas 
apakšprogramma. Jaunās programmas pamatuzdevums ir palīdzēt īstenot ES stratēģisko mērķi - 
izveidot konkurētspējīgu, dinamisku un uz labām zināšanām balstītu ekonomiku, nodrošināt labākas 
darba iespējas un veicināt sociālo saliedētību, kā arī nodrošināt vides aizsardzību. Programmas 
darbības laiks aptver periodu no 2007. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim.  

Papildus Leonardo da Vinci programmai tiek īstenota arī Nordplus programma
38

, kuru 
1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai 
Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada tajā iesaistītas arī Baltijas valstis. Programmas mērķis ir uzlabot un 
ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas pamatā ir 
uz vienošanās starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. 
Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiľu un sadarbības tīklu veidošanu.  

 

                                                      
 
 
37

 Valsts Izglītības un Attīstības Aģentūra, 2011. Leonardo da Vinci, par programmu: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/leonardo_da_vinci/par_programmu/. 
38

Valsts Izglītības un Attīstības Aģentūra, 2011. Nordplus, par programmu: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/par_nordplus/. 
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9. Ārējo faktoru ietekme 
Uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori enerģētikas nozares elektrisko iekārtu ražošanas, 

elektroierīču remonta sektora uzľēmumu pārstāvji kā visnozīmīgākos ietekmējošos faktorus atzīmē 
darbaspēka profesionālās kompetences līmeni (50% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5‖) un 
darbaspēka pieejamību darba tirgū (40% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5‖).  

 
Attēls Nr. 66 

 Enerģētikas nozares elektrisko iekārtu ražošanas; elektroierīču remonta sektora uzņēmumu 
darbību ietekmējošie faktori 

Avots: Aptaujas dati 
 

Arī faktori nodokļu izmaiľu politika, tehnoloģiskais progress un ražošanas modernizācija ir 
salīdzinoši augsta ietekme uz enerģētikas nozares uzľēmumu darbību, ko 50% - 60% respondentu 
novērtēja ar „4‖.  
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Attēls Nr. 67 

Enerģētikas nozares elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes sektora 
uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori 

Avots: Aptaujas dati 

Kā svarīgus uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus elektroenerģijas ražošanas, pārvades, 
sadales un elektroapgādes sektora uzľēmēji atzīmē darbaspēka pieejamību darba tirgū (42,9% 
respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5‖ un 42,9% - ar „4‖) un darbaspēka profesionālās kompetences 
līmeni (25% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5‖ un 67,9% - ar „4‖). Kā mazāk svarīgus faktorus 
sektora uzľēmēji min jaunu noieta tirgu apgūšanu, mārketinga stratēģiju, iedzīvotāju pirktspēju un 
uzľēmējdarbības izmaksu izmaiľas, ko 42,9% - 64,3% respondentu novērtēja ar „3‖ jeb kā vidēji 
nozīmīgus faktorus. 

Ina Kleva, AS „Latvenergo‖ pārstāve, norāda, ka normatīvie akti nosaka specifiskas prasības 
izglītībai un sertifikācijai, piemēram, inženieriem (inženiera diploms), būvuzraudzībā, darbā ar 
bīstamajām iekārtām, darba aizsardzības jomā (sertifikācija, atestācija).  
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Attēls Nr. 68 

Enerģētikas nozares gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, izmantojot cauruļvadus, 
tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas sektora uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori 

Avots: Aptaujas dati 

Galvenie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori gāzes ražošanas, gāzveida kurināmā sadales, 
izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādes un gaisa kondicionēšanas sektorā ir darbaspēka profesionālās 
kompetences līmenis un nodokļu izmaiľu politika (83,3% respondentu šos kritērijus novērtēja ar „5‖). Kā 
svarīgi faktori tiek minēti arī iedzīvotāju pirktspēja, tehnoloģiskais progress un ražošanas modernizācija 
nozarē, kā arī normatīvo aktu izmaiľas, ko 50% respondentu novērtēja ar „5‖.  

Par vidēji nozīmīgiem nozares attīstības faktoriem šī sektora uzľēmēji uzskata jaunu noieta 
tirgu apgūšanu, konkurences ietekmi un uzľēmuma mārketinga stratēģiju, ko 50% - 66,7% respondentu 
novērtēja ar „3‖ jeb vidēji. 

Nākamajā attēlā atspoguļots uzľēmēju viedoklis par enerģētikas nozares elektroapgādes 
sistēmu būvniecības (bez telekomunikāciju sistēmām), elektroinstalācijas ierīkošanas, citur neklasificētu 
specializēto būvdarbu (saistīti ar elektroierīču uzstādīšanu un montāžu) sektora uzľēmumu darbību 
ietekmējošiem faktoriem. 
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Attēls Nr. 69 

Enerģētikas nozares elektroapgādes sistēmu būvniecības (bez telekomunikāciju sistēmām), 
elektroinstalācijas ierīkošanas, citur neklasificētu specializēto būvdarbu (saistīti ar elektroierīču 

uzstādīšanu un montāžu) sektora uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori 
Avots: Aptaujas dati 

 

Kā galvenos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus sektora uzľēmēji min darbaspēka 
pieejamību darba tirgū (58,6% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5‖ un 34,5% - ar „4‖), darbaspēka 
profesionālās kompetences līmeni (32,8% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5‖ un 58,6% - ar „4‖) , kā 
arī kvalitātes prasību izmaiľas, ko 15,5% un 58,6% respondentu novērtēja attiecīgi ar „5‖ un „4‖.  

SIA „EMPOWER‖ valdes loceklis Ģirts Galzons norāda, ka saskaľā ar normatīvo aktu 
izmaiľām, augstākās elektrodrošības grupas (C) iegūšanai ir nepieciešama 2. profesionālais 
kvalifikācijas līmenis elektrozinībās. Šobrīd šīs darba drošības grupas iegūšanai kā apliecinājums var 
kalpot arī pieredze.  

Kopumā var secināt, ka galvenie nozares uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori pēc uzľēmēju 
domām visos sektoros ir darbaspēka profesionālās kompetences līmenis un darbaspēka pieejamība 
darba tirgū. Aptaujās netika identificēts neviens kritērijs, kas pēc vairākuma respondentu domām būtu 
nesvarīgs vai mazsvarīgs. 
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Pielikums Nr.1 

Pamata informācija par respondentiem 

Tabula Nr. 29. Uzņēmumu kopējais skaits un aptaujājamo uzņēmumu skaits pa enerģētikas 
nozares sektoriem 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Uzņēmumu 

skaits 
Uzņēmumu 

skaits aptaujai 

Procentos no 
kopējā uzņēmumu 

skaita 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana 39 16 40% 

(33.14) Elektroierīču remonts 55 22 40% 

(35.1) Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale 280 112 40% 

(35.2 ) Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, 
izmantojot cauruļvadus 

4 2 40% 

(42.22) Elektroapgādes sistēmu būvniecība (bez 
telekomunikāciju sistēmām) 

87 35 40% 

(43.21) Elektroinstalācijas ierīkošana 681 272 40% 

(43.99) Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (saistīti 
ar elektroierīču uzstādīšanu un montāžu) 

537 215 40% 

(35.3) Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 139 56 40% 

KOPĀ 1822 730 40% 

 
Tabula Nr. 30. Aptaujāto uzņēmumu skaits un procentuālā daļa no kopējā uzņēmumu skaitā 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Aptaujāto 

uzņēmumu 
skaits 

Procentos no 
kopējā skaita 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana 

258 68,98% (33.14) Elektroierīču remonts 

(35.1) Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale 

(35.2 ) Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus 4 100,00% 

(42.22) Elektroapgādes sistēmu būvniecība (bez telekomunikāciju sistēmām) 

543 41,61% 
(43.21) Elektroinstalācijas ierīkošana 

(43.99) Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (saistīti ar elektroierīču 
uzstādīšanu un montāžu) 

(35.3) Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 56 40,00% 

KOPĀ 861 47,26% 

 
Tabula Nr. 31. Saņemto atbilžu skaits pa enerģētikas nozares sektoriem 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Saņemto 

atbilžu skaits 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana 14 

(33.14) Elektroierīču remonts 6 

(35.1) Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale 28 

(35.2 ) Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus 13 

(42.22) Elektroapgādes sistēmu būvniecība (bez telekomunikāciju sistēmām) 26 

(43.21) Elektroinstalācijas ierīkošana 24 

(43.99) Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (saistīti ar elektroierīču uzstādīšanu un montāžu) 3 

(35.3) Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 4 

KOPĀ 118 
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Pielikums Nr. 2 
 

Izglītības iestādes, kurās iespējams apgūt ar enerģētikas nozari saistītās profesijas 
 

Nr. p.k. Izglītības iestādes 

1 AS „Latvenergo" filiāle „Mācību un energopētniecības centrs" 

2 AS „Sadales tīkls" Mācību centrs 

3 Cēsu 4.arodvidusskola 

4 Cēsu Profesionālā vidusskola 

5 Daugavpils Valsts tehnikums 

6 Jelgavas Amatniecības vidusskola 

7 Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

8 Mācību centrs „BUTS" 

9 Ogres Valsts tehnikums 

10 Rīgas 13.arodvidusskola 

11 Rīgas Jūras transporta profesionālā vidusskola 

12 Rīgas Tehniskā koledža  

13 Rīgas Tehniskā universitāte  

14 Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā skola 

15 Rīgas Valsts tehnikums 

16 Latgales Mācību centrs 

17 Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

18 SIA „Darba Drošības Serviss" 

19 SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 

20 SIA mācību centrs „Austrumvidzeme" 

21 Skrundas arodvidusskola 

22 Transporta un sakaru institūts 

23 Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs" Jūrmalas profesionālā vidusskola 

24 Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ventspils Profesionālā vidusskola‖ 

25 Vidzemes profesionālās izglītības centrs 

26 Aizkraukles profesionālā vidusskola 

27 Austrumlatgales profesionālā vidusskola 

28 Zaļenieku arodvidusskola 

29 Rīgas Aeronavigācijas institūts 

 
  

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=41
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
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Pielikums Nr. 3 

Uzņēmumu nepieciešamie specifiskie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

Zemāk esošajā tabulā norādītas visas atbildes, kas sniegtas uzľēmēju aptaujā. 

 

Nr. p.k. Specifiskie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

1.  20 kV kabeļu guldīšana, kabeļu gala apdare 

2.  Jauno apsardzes sistēmu kas ienākušas tirgū, prezentācijas un tehnisko īpatnību pamata skaidrojumi 
no ražotāja puses 

3.  Elektromontāžas darbi 

4.  Enerģētikas speciālisti 

5.  Enerģētika 

6.  Apmācība ar tiesībām veikt gāzes bīstamos darbus 

7.  Apmācība ar tiesībām veikt pazemes tērauda gāzesvadu korozijas aizsardzības darbus, 

8.  Apmācības par elektrodrošības grupas piešķiršanu u.c. 

9.  Energoauditors 

10.  Elektrisko tīklu projektēšana, Autocad programma projektēšanai 

 
 


