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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 Eiropas Savienības valstīs; 

- nozares situācijas salīdzinājums citās valstīs; 

- nozares darbaspēka raksturojums un prognozes; 

- profesionālās izglītības piedāvājums; 

- ārējo faktoru ietekme. 

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

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

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

- Nozares profesionālo izglītības iestāžu aptauja, lai iegūtu detalizētu un padziļinātu 
informāciju par nozares profesionālo izglītības 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 

Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības 
rūpniecības nozarēm. Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares ietver  ķīmiskās rūpniecības, 
ūdens apgādes un attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas apakšnozari. Eiropas Savienībā šī nozare 
nodrošina ap 3,2 miljoniem darbavietu vairāk nekā 60 000 uzľēmumu. 2010. gadā pārdoto ķīmijas 
produktu apjoms Eiropas Savienībā sasniedza 578 miljardus eiro. Tā ir aptuveni ceturtā daļa no visā 
pasaulē pārdotajām ķīmijas produktiem, liecinot par šīs nozares nozīmīgumu Eiropas Savienībā.  

Globālās finanšu krīzes ietekmē Latvijā 2008. gadā un 2009. gada pirmajā pusē būtiski saruka 
gan iekšējais, gan ārējais pieprasījums pēc apstrādes rūpniecības produktiem. 2010. gadā ražošanas 
apjomu sarukumu pakāpeniski nomainīja izaugsmes atsākšanās, un 2010. gada 11 mēnešos nozares 
ražošanas apjoms par 7,1% pārsniedza iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeni, lai gan ražošanas 
apjoma kāpums 2011. gada 11 mēnešos bija aptuveni divas reizes mazāks nekā ražošanas apjomu 
palielinājums apstrādes rūpniecībā kopumā, kur bija vērojams 14,1% pieaugums. 

Būtisks nozares rādītājs ir tās eksportspēja, jo ievērojama nozarē saražotās produkcijas daļa 
(73,7%) tiek eksportēta uz ārvalstīm. Pēc eksporta īpatsvara nozarei ir sestais augstākais eksportspējas 
rādītājs visā apstrādes rūpniecībā, kas kopumā ietver 11 ražošanas sektorus. Turklāt ķīmiskās 
rūpniecības nozares un tās saskarnozares eksportspēja ir augstāka nekā apstrādes rūpniecībā kopumā, 
kurā eksporta īpatsvars veido 59,5%. 

Kopumā ķīmijas nozarē Latvijā reģistrēti 826 uzľēmumi. 2011. gadā visvairāk uzľēmumu 
nozarē nodarbojas ar gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanu (285 uzľēmumi), kā arī atkritumu 
savākšanu, apstrādi, izvietošanu un materiālu pārstrādi (249 uzľēmumi), attiecīgi 34,5% un 30,1% no 
kopējā nozarē darbojošos uzľēmumu skaita. Pārējos sektoros strādā ievērojami mazāks uzľēmumu 
skaits. Trešo lielāko sektoru pēc uzľēmumu skaita veido ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas 
sektors ar 87 uzľēmumiem. 

Nozares darbaspēka raksturojums 

Saskaľā ar nozares uzľēmumu aptaujas datiem nozares uzľēmumiem raksturīga lēna paaudžu 
nomaiľa – aptuveni 35% nozarē strādājošo ir vecāki par 50 gadiem. Īpaši liels darbinieku īpatsvars 
vecumā virs 50 gadiem ir naftas pārstrādes produktu, ķīmisko, farmaceitisko vielu un produktu, gumijas 
un plastmasas izstrādājumu ražošanas sektora, kur šīs darbinieku grupas īpatsvars kopējā darbinieku 
skaitā ir aptuveni 50%. 

Darba devēju aptaujas rezultāti norāda, ka nozarē nodarbinātie saľem konkurētspējīgu 
atalgojumu – aptuveni 55% no nozarē nodarbinātajiem speciālistiem ar vidējo profesionālo izglītību 
saľem atalgojumu virs Ls 400  mēnesī. Speciālistu līmenī ar augstāko izglītību šāds atalgojuma līmenis 
ir aptuveni 75% nodarbināto. 

Saskaľā ar nozares uzľēmumu pārstāvju norādīto absolventu skaits nozares profesijās nesakrīt 
ar uzľēmumu pieprasīto darbinieku skaitu (mazāks par nozares pieprasījumu). Tāpat nozarei raksturīgi 
augsti absolventu nodarbinātības rādītāji (60-80%), kā arī augsti darbā iekārtošanās rādītāji 
Nodarbinātības valsts aģentūras organizēto bezdarbnieku apmācības programmās (2011. gada 
10 mēnešos aptuveni 95% apmācīto iekārtojušies darbā pēc mācību pabeigšanas). 

Profesionālās izglītības piedāvājums 

Kopumā, vērtējot to ķīmijas nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, 
kuras ir jauniešiem, kuri profesionālo izglītību ieguvuši pēdējo trīs gadu laikā, visaugstāk tiek vērtēta 
mērķtiecība un darba prasmes (~ 77% gadījumu vidēji augsts vai augsts vērtējums). Pamatojoties uz 
nozares ekspertu viedokli, profesionālo izglītības iestāžu absolventiem trūkst komunikāciju prasmju un 
prasmju strādāt komandā, kas kavē šo darbinieku iekļaušanos kolektīvā. 

Saskaľā ar nozares izglītības iestāžu sniegto informāciju nozarei raksturīga veiksmīgas 
sadarbība starp izglītības iestādēm un nozares uzľēmumiem. Visbiežāk īstenotas tādas sadarbības 
formas kā prakses vietu nodrošināšana, mācību ekskursijas nozares uzľēmumos un uzľēmumu 
speciālistu iesaiste izglītošanas procesā. 
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Kā būtiskākos ierobežojošos faktorus izglītībai nozares izglītības iestādes min informācijas trūkumu 
izglītojamajiem, darba devējiem un sabiedrībai kopumā (85,7% respondentu), ierobežotu izglītības 
pieejamību un izvēli reģionos (71,5%), kā arī neatbilstošu un novecojuši materiāli tehnisko bāzi (57,2%). 
Tāpat kā nozīmīgus faktorus, kas ietekmē izglītības iestāžu darbību, izglītības iestādes min kvalificētu 
pedagogu un IT infrastruktūras pieejamību. 
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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 
Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide) (turpmāk – 

ķīmijas nozare) veido daļu no apstrādes rūpniecības. Nozares apraksta ietvaros analizēti tālāk minētie 
nozares sektori:  

1. Naftas pārstrādes produktu ražošana. 

2. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana. 

3. Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana. 

4. Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana. 

5. Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana. 

6. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde. 

7. Notekūdeľu savākšana un attīrīšana. 

8. Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde. 

9. Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi. 

10. Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā. 

Pēc vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora NACE 2.red. ķīmiskās rūpniecības un tās 
saskarnozaru (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide) uzľēmumu darbībai atbilst NACE kodi 19.2, 20, 21, 
22, 23, 36, 37, 38, 39 un 72.11. Šajos kodos atspoguļotās saimnieciskās darbības iezīmē ķīmijas 
nozares robežas. 

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

NACE kods Darbības veida grupa Darbības veidi 

19.2 Naftas pārstrādes produktu ražošana   x 

20 

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 
ražošana 

Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu 
un mastikas ražošana 
Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas 
līdzekļu ražošana 
Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana 
Līmju ražošana 
Sintētisko šķiedru ražošana 

21 
Farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošana 

  x 

22 
Gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošana 

  x 

23 
Nemetālisko minerālu izstrādājumu 
ražošana 

Stikla šķiedras ražošana 

36 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde   x 

37 Notekūdeľu savākšana un attīrīšana   x 

38 
Atkritumu savākšana, apstrāde un 
izvietošana; materiālu pārstrāde 

  x 

39 
Sanitārija un citi atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumi 

  x 

72.11 
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu 
veikšana biotehnoloģijā 

  x 

 

Tabulā redzams, ka ķīmijas nozare ir daudzveidīga. Nozare sastāv no desmit sektoriem, tā 
aptver ļoti daudzus darbības veidus, t.sk. naftas pārstrādes produktu ražošanu, krāsu, laku, ziepju, 
smaržu, līmju, stikla šķiedras ražošanu, ūdens ieguvi un attīrīšanu, atkritumu savākšanu, sanitāriju, 
pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanu biotehnoloģijā u.c.  
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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 apstrādes 

rūpniecībā, kuras daļa ir ķīmijas nozare. Tiek raksturota situācija nozarē, t.sk. vispārējās attīstības 
tendences Eiropas Savienībā (turpmāk - ES) un Latvijā. Ir analizēti ķīmijas nozares sektori, 
eksportspēja, apgrozījums un ražotāju cenu izmaiľas. 

Saskaľā ar definētajām nozares robežām nozari var iedalīt šādās apakšnozarēs:  

 ķīmiskās rūpniecības apakšnozare
1
, kas ietver naftas pārstrādes produktu ražošanas, 

ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas (šis sektors ietver krāsu, laku un līdzīgu 
pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošanu, ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un 
spodrināšanas līdzekļu ražošanu, smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanu, līmju 
ražošanu un sintētisko šķiedru ražošanu) farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko 
preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko 
minerālu izstrādājumu ražošanas un pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanas 
biotehnoloģijā darbības veidus;  

 ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozare
2
, kas ietver ūdens ieguves, attīrīšanas un 

apgādes un notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas sektorus; 

 atkritumu apsaimniekošanas apakšnozare
3
, kas ietver atkritumu savākšanas, 

apstrādes un izvietošanas; materiālu pārstrādes un sanitārijas un citu atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu sektorus. 

Šī pētījuma ietvaros ūdens apgādes un attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas apakšnozare 
ir nodefinēta kā vides sektors. 

Naftas pārstrādes produktu ražošanas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas sektorā 
un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas un pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanas 
biotehnoloģijā darbības veidā ierobežotās datu pieejamības dēļ analīzē daļēji tika izmantots attiecīgi viss 
NACE 2. red. 19 un 23 un 72 sektors, izľemot vietās, kur precīzi ir norādīti darbības veidi pēc NACE 
2.red. klasifikācijas. 

Ķīmijas nozare 

2009. gadā ķīmijas nozare
4
 kopumā pieredzēja pievienotās vērtības kritumu par trešo daļu 

salīdzinājumā ar 2008. gada līmeni. 2008. gadā ķīmijas nozare veidoja vislielāko pievienoto vērtību 
Latvijas IKP struktūrā apskatāmajā laika posmā. 

                                                      
 
 
1
 pēc NACE 2.red. klasifikatora 19.20, 20, 21, 22, 23.14 un 72.11. 

2
 pēc NACE 2.red. klasifikatora 36 un 37. 

3
 pēc NACE 2.red. klasifikatora 38 un 39. 

4
 Grafikā ķīmijas nozari atspoguļo ķīmiskā rūpniecība un apvienotās ūdens apgādes un attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas 

apakšnozares, kas grafikā ir attēlotas kā vide.  
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Attēls Nr. 1 
Ķīmijas nozares pievienotās vērtības īpatsvars Latvijas IKP struktūrā sadalījumā pa sektoriem 

2000. – 2010. gadam (%)
5
 

Avots: CSP 

Analizējot apstrādes rūpniecību, redzams, ka kopš 2009. gada tās pievienotās vērtības 
īpatsvars Latvijas IKP ir pieaudzis, 2011. gadā veidojot 12,6% no kopējā Latvijas IKP. Tajā pašā laikā 
2011. gada galvenie nozares rādītāji liecina par ķīmijas nozares atgriešanos pirms krīzes stāvoklī. 
2009. gadā apstrādes rūpniecībā nav vērojams būtiskas pievienotās vērtības izmaiľas. Turpretim 
ķīmijas nozares īpatsvars salīdzinot ar 2009. gadu, kā minēts iepriekš, samazinājās, norādot uz kopējās 
ķīmijas nozares nozīmes samazināšanos apstrādes rūpniecībā 2009. gadā (Attēls Nr. 2).  

  

Attēls Nr. 2 
Ķīmijas nozares

6
 pievienotās vērtības īpatsvars Latvijas IKP struktūrā sadalījumā pa 

apakšnozarēm 2000. – 2010. gadam (%)
7
 

Avots: CSP 

Aplūkojot nozares radīto pievienotās vērtības īpatsvaru kopējā IKP struktūrā sadalījumā pa 
sektoriem (Attēls Nr. 3), redzams, ka notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas un atkritumu savākšanas, 

                                                      
 
 
5
 Dati iekļauj ķīmijas nozares pētāmos darbības veidus, izľemot 19.20, 23.14 un 72.11 darbības veidus publiski pieejamās 

informācijas ierobežotības dēļ. 
6
 Grafikā ķīmijas nozari atspoguļo ķīmiskā rūpniecība un apvienotās ūdens apgādes un attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas 

apakšnozares, kas grafikā ir attēlotas kā vide. 
7
 Dati iekļauj ķīmijas nozares pētāmos darbības veidus, izľemot 19.20, 23.14 un 72.11 darbības veidus publiski pieejamās 

informācijas ierobežotības dēļ, kā arī farmācijas darbības veidam dati ir pieejami līdz 2008. gadam. 
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apstrādes un izvietošanas sektoru kopums veido vislielāko pievienoto vērtību salīdzinājumā ar pārējiem 
ķīmijas nozares sektoriem, 2009. gadā – 0,65% no Latvijas IKP. Pēc NACE klasifikatora 37., 38. un 
39. sektorā pievienotā vērtība apskatāmajā laika posmā ir augusi, būtiskas izmaiľas pieredzot 
2008. gadā, kad tā sastādīja gandrīz vienu procentu no Latvijas IKP. 

  
Attēls Nr. 3 

Pievienotās vērtības īpatsvars Latvijas IKP struktūrā (%) no 2000. līdz 2009. gadam sadalījumā pa 
nozares sektoriem

8
 

Avots: CSP 

Kopš 2007. gada ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes sektorā vērojama izaugsme, turpretim 
nemetālisko minerāli izstrādājumu ražošanas un gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas sektorā 
pievienotās vērtības kritums.  

2009. gadā ķīmijas nozare kopumā pieredzējusi kritumu, jo sektori ar vislielāko pievienotās 
vērtības īpatsvaru (notekūdeľu savākšana un attīrīšana; atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana 
un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana) ir samazinājušies. Turpretim pārējie ķīmijas nozare 
sektori ir pieauguši vai palikuši tādā pašā līmenī. Tas liecina, ka ķīmijas nozares sektori ekonomiskās 
recesijas ietekmi izjutuši dažādi. 

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozares raksturojums 

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē ietilpst ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana, 
farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana, kā arī gumijas un plastmasas 
izstrādājumu ražošana.  

Latvijā globālās finanšu krīzes ietekmē
9
 būtiski samazinājies gan iekšējais, gan ārējais 

pieprasījums pēc apstrādes rūpniecības produktiem (Tabula Nr. 2). 

                                                      
 
 
8
 Dati iekļauj visus 23 un 72 NACE 2. red. darbības veidus.  

9
 2008. gadā un 2009. gada pirmajā pusē. 
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(72) Zinātniskās pētniecības darbs 
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Tabula Nr. 2. Ķīmiskās rūpniecības apakšnozares ražošanas izmaiņas periodā no 2007. līdz 
2010. gadam (%) 

 

2007 2008 2009 2010 I-XI 

Apstrādes rūpniecība – kopā 0,3 -4,7 -18,0 14,1 

Pārtikas rūpniecība  1,3 -5,3 -16,5 -2,9 

Vieglā rūpniecība 0,3 -11,0 -37,6 14,7 

Kokapstrāde -6,0 -12,1 2,6 29,2 

Papīra ražošana un poligrāfija 0,2 -4,2 -15,8 19,5 

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozare 3,1 -2,6 -18,4 7,1 

Pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana -17,1 -5,5 -34,3 8,8 

Metālu un metālu izstrādājumu ražošana 11,5 1,8 -23,6 21,4 

Elektrisko un optisko iekārtu ražošana  3,8 4,5 -26,5 27,6 

Mašīnu un iekārtu ražošana 5,0 12,2 -47,6 16,1 

Transporta līdzekļu ražošana 10,7 8,1 -48,8 41,3 

Pārējās rūpniecības nozares 3,0 -8,0 -18,8 -3,2 

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

Iepriekšējā tabulā redzams, ka ķīmiskās rūpniecības apakšnozares ražošanas apjoma izmaiľas 
tendences laika periodā no 2007. līdz 2010. gadam bija līdzīgas ar citu apstrādes rūpniecības 
apakšnozaru un apstrādes rūpniecības kopējām ražošanas apjoma izmaiľām. 2007. gadā ķīmiskās 
rūpniecības apakšnozarē, salīdzinot ar 2006. gadu, bija vērojams ražošanas apjoma pieaugums par 
3,1%. Saistībā ar ārējā pieprasījuma samazinājumu pēc nozares produktiem turpmākos divus gadus 
sekoja ražošanas apjoma samazinājums. Lielākais ražošanas apjomu kritums nozarē bija vērojams 
2009. gadā, kad ķīmiskās rūpniecības apakšnozares ražošanas apjoms salīdzinot ar 2008. gadu 
samazinājās par 18,4%, pārsniedzot apstrādes rūpniecības ražošanas apjomu kritumau18% apmērā. 

2010. gada 11 mēnešos nozares ražošanas apjoms par 7,1% pārsniedza iepriekšējā gada 
atbilstošā perioda līmeni. Ražošanas apjoma kāpums 2010. gada 11 mēnešos bija aptuveni divas reizes 
mazāks nekā ražošanas apjoma pieaugums apstrādes rūpniecībā kopumā, kur bija vērojams 14,1% 
pieaugums.

10
 

Izvērtējot ķīmiskās rūpniecības apakšnozari sadalījumā pa tās sektoriem 2009. gadā, redzams, 
ka farmācijas produktu un gumijas un plastmasas izstrādājumu sektori ir vislielākie ķīmiskās rūpniecības 
apakšnozarē. Kopā tie veido vairāk nekā 60% kopējā nozares ražošanas apjoma

11
 (Attēls Nr. 4). 

Vismazākais ražošanas apjoms ir mājsaimniecības produktu un kosmētikas ražošanas sektora, 
kas saražo 6% no kopējā ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē saražotā apjoma 2009. gadā.

12
 

                                                      
 
 
10

 Ekonomikas ministrija, Rūpniecības politika, www.em.gov.lv, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30152. 
11

 Rūpniecības produkcijas izlaide ir pārskata periodā saražotās produkcijas un sniegto rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) 
apjoms faktiskajās cenās. Rūpniecības produkcijas izlaidi aprēķina, summējot rūpniecības apgrozījumu (ieľēmumi no saražotās 
produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības un akcīzes nodokļa) ar gatavās 
produkcijas krājumu un nepabeigto ražojumu izmaiľas (+ vai -) pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, 
kas novērtētas pēc ražošanas izmaksām un pašu vajadzībām ar uzľēmuma darbaspēku ražoto iekārtu vērtība un iekārtu 
kapitālais remonts. 
12

 Latvijas ķīmijas un farmācijas uzľēmēju asociācija, 2009. gads, 
http://www.lakifa.lv/spaw2/uploads/files/kimijas%20rupnieciba.pdf. 

http://www.em.gov.lv/
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Attēls Nr. 4 

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozare sadalījumā pa sektoriem, 2009. gads 
Avots: Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija 

Straujāks ražošanas apjomu kāpums 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu bija vērojams 
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā, proti, par 16,6%. 2009. gadā ķīmisko vielu un ķīmisko 
produktu ražošanas apjomu samazinājums bija mērens – par 3,7%, norādot, ka šis sektors vismazāk 
izjutis ekonomiskās krīzes radītās sekas.

13
 

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas apjomi 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu 
palielinājās par gandrīz 10%, turpretim 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ražošanas apjomi 
samazinājās par gandrīz 30%, norādot, ka šis sektors lielā mērā ir pakļauts ārējai ekonomiskai 
ietekmei.

14
 

Savukārt farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas apjoms 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu samazinājās par 5%, turklāt 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo 
periodu ražošanas apjoms samazinājās par 16,5%. Tas norāda, ka farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošanas sektors ir piedzīvojis vislielāko kritumu.

15
 

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko 
preparātu ražošanas sektori ir vislielākie ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē. Kopumā no 2009. līdz 
2010. gadam tie pieredzējuši ražošanas apjoma kritumu. Tāpēc, neskatoties uz citu sektoru izaugsmi, 
kopējais ķīmiskās rūpniecības pievienotās vērtības īpatsvars samazinājies (Attēls Nr. 4).  

2010. gadā ķīmiskās rūpniecības apakšnozare veido 9,4% no kopējās pievienotās vērtības 
apstrādes rūpniecības izlaidē. Apakšnozarei ir ceturtais augstākais pievienotās vērtības rādītājs visā 
apstrādes rūpniecībā, kas ietver 11 ražošanas sektorus. 2010. gadā ķīmijas nozarē sastādīja 6% no 
kopējā apstrādes rūpniecībā strādājošo skaita (Tabula Nr. 3). 

Tabula Nr. 3. Apstrādes rūpniecības struktūra 2010. gadā (%) 

 
Pēc pievienotās 
vērtības 

Pēc strādājošo 
skaita 

Eksporta īpatsvars 
nozares realizācijā 

Apstrādes rūpniecība – pavisam 100 100,0 59,5 

Pārtikas rūpniecība  18,6 23,9 27,3 

Vieglā rūpniecība 4,9 11,7 81,9 

Kokapstrāde 26,3 18,2 74,9 

Papīra ražošana un poligrāfija 9,2 6,5 53,5 

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozare 9,4 6,0 73,7 

Pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu 
ražošana 

4,2 3,9 48,4 

                                                      
 
 
13

 Ekonomikas ministrija, Rūpniecības politika, www.em.gov.lv, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30152. 
14

 Ekonomikas ministrija, Rūpniecības politika, www.em.gov.lv, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30152. 
15

 Ekonomikas ministrija, Rūpniecības politika, www.em.gov.lv, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30152. 
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Pēc pievienotās 
vērtības 

Pēc strādājošo 
skaita 

Eksporta īpatsvars 
nozares realizācijā 

Metālu un metālu izstrādājumu ražošana 11,3 9,3 73,3 

Elektrisko un optisko iekārtu ražošana  3,2 4,0 84,2 

Mašīnu un iekārtu ražošana 4,5 3,5 85,9 

Transporta līdzekļu ražošana 4,1 6,2 87,9 

Pārējās rūpniecības nozares 4,3 7,0 52,6 

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

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē strādājošo skaita attiecība pret pievienoto vērtību ir 
visaugstākā apstrādes rūpniecībā, norādot, uz apakšnozares uzľēmumu produktivitāti salīdzinājumā ar  
apstrādes rūpniecības nozarēm. Tā ir viena no vadošajām Eiropas apstrādes rūpniecības 
apakšnozarēm ľemot vērā tās pievienoto vērtību uz vienu strādājošo. Turklāt ķīmiskās rūpniecības 
apakšnozares eksportspēja ir sestā augstākā apstrādes rūpniecībā.  

Kopumā augošais ķīmiskās rūpniecības apakšnozares īpatsvars Latvijas IKP struktūrā 
apskatītajā laika periodā (Attēls Nr. 1), kā arī augstais produkcijas eksportspējas īpatsvars (Tabula Nr. 3) 
norāda uz ķīmiskās rūpniecības apakšnozares nozīmi Latvijas ekonomikā.  

ES ķīmiskās rūpniecības apakšnozare ir viena no lielākajām un dinamiskākajām rūpniecības 
nozarēm. ES ķīmiskās rūpniecības apakšnozares pievienotā vērtība uz vienu strādājošo ir gandrīz divas 
reizes augstāka nekā vidējā pievienotā vērība uz vienu strādājošo apstrādes rūpniecībā kopumā. 
Nozarē 73,7% saražotās produkcijas tiek eksportēta uz ārvalstīm. Tas arī norāda, ka šī apakšnozare ir 
nozīmīga Latvijas ekonomiskajai attīstībai kopumā.

16
 

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozari raksturo ievērojami augstāka darbinieku produktivitāte, 
salīdzinot ar citām ES ražošanas apakšnozarēm, augstākas personāla izmaksas (darbinieku atalgojums) 
un augsts investīciju līmenis. Apakšnozare nodarbina ap 3,2 miljoniem darbavietu vairāk nekā 
60 000 uzľēmumu. 

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozares saražotās produkcijas dinamika ES 

ES ķīmiskās rūpniecības apakšnozare salīdzinājumā ar apstrādes rūpniecību kopumā kopš 
2009. gada ir uzrādījusi augstāku izaugsmi ražošanas apjomā. Turklāt 2009. gadā ražošanas apjoma 
kritums bija mazāks nekā apstrādes rūpniecībā kopumā (Attēls Nr. 5).  

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozare ekonomisko lejupslīdi pārcietusi veiksmīgāk nekā apstrādes 
rūpniecība kopumā. Tas liecina, ka ES ķīmiskās rūpniecības apakšnozare salīdzinājumā ar apstrādes 
rūpniecību ir mazāk pakļauta ārējai ekonomiskai ietekmei.  

Turpretim Latvijā ķīmiskās rūpniecības apakšnozare ārējo ekonomisko ietekmi izjūt vairāk nekā 
apstrādes rūpniecība (Attēls Nr. 2). Aplūkojot to sektoru sadalījumā (Attēls Nr. 3), redzams, ka gumijas 
un plastmasas izstrādājumu ražošanas un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu 
ražošanas sektori visvairāk izjūt ietekmi uz ekonomisko situāciju. Pārējie sektori tik lielu ietekmi nav 
izjutuši. Tāda pati tendence vērojama ES. 

                                                      
 
 
16

 Jaunākie dati pēc Eurostat un Eiropas Ķīmiskās rūpniecības padomes (CEFIC) pieejamās informācijas (CEFIC,2011,  Facts and 
Figures 2011: The European chemical industry in a worldwide perspective). 
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Attēls Nr. 5 
ES ķīmiskās rūpniecības apakšnozares ražošanas apjoma dinamika laika periodā no 

2000. gada līdz 2010. gadam (% izmaiņas) 
Avots: Eiropas Ķīmiskās rūpniecības padome (CEFIC), 2011 

2010. gadā ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē un apstrādes rūpniecībā kopumā bija attiecīgi 
9,8% un 7,3% liels saražotā produkcijas apjoma pieaugums salīdzinājumā ar 2009. gadu. Taču eksperti 
prognozē, ka ķīmiskās rūpniecības apakšnozarei un apstrādes rūpniecībai kopumā būs nepieciešami vēl 
vismaz divi gadi, lai saražotās produkcijas apjomi sasniegtu pirmskrīzes līmeni.

17
 

ES ķīmiskās rūpniecības apakšnozares nākotne lielā mērā ir atkarīga no ES valstu 
konsolidācijas pasākumu efektivitātes. globālā līmenī konkurence ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē 
joprojām ir augsta, tādēļ piekļuve izejvielām un enerģijai par saprātīgām cenām ir viens no galvenajiem 
priekšnoteikumiem nozares atveseļošanai.

18
 

Produkcijas vērtības un apgrozījuma izmaiņas ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē Latvijā 

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas sektors salīdzinājumā ar ķīmisko vielu un 
ķīmisko produktu ražošanas sektoru ir zaudējis līderpozīciju produkcijas vērtības ziľā starp ķīmiskās 
rūpniecības apakšnozares

19
 sektoriem. 2010. gadā tas bija otrs lielākais apakšnozares sektors. 

Turpretim ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas sektors, kā jau iepriekšējā analīzē minēts, ir 
salīdzinoši veiksmīgi pārcietis ekonomiskās krīzes sekas, 2010. gadā sasniedzot lielāko produkcijas 
vērtību apskatāmajā laika posmā (Attēls Nr. 6). 

Iepriekš analīzē norādīts ražošanas apjoma samazinājums 2009. gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo periodu gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas sektorā par 30%. Produkcijas 
vērtības samazinājums šajā pašā laika posmā ir aptuveni 30%. Turklāt 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas sektora ražošanas apjoma pieaugums ir 
vienāds ar produkcijas vērtības izmaiľām, proti, pieaugums par 10% (Attēls Nr. 6). 

                                                      
 
 
17

 European Chemical Industry Council (CEFIC), The European Chemical Industry in a worldwide perspective , Facts and Figures 
2010, 
http://www.cefic.org/Documents/FactsAndFigures/FF%20One%20page%20per%20section/CIP_4_EU_chemical_industry_sales_g
eographic_breakdown.pdf. 
18

 European Chemical Industry Council (CEFIC), The European Chemical Industry in a worldwide perspective , Facts and Figures 
2010, 
http://www.cefic.org/Documents/FactsAndFigures/FF%20One%20page%20per%20section/CIP_4_EU_chemical_industry_sales_g
eographic_breakdown.pdf. 
19

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozare ietver sevī visas pētāmās robežas sektorus, kas ir saistīti ar rūpniecību (no 19.20-23.14 
NACE 2. red. dalījumiem , taču 19.20 un 23.14 NACE 2.red. sektoriem šādi dati publiski nav pieejami. 
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Attēls Nr. 6 
Produkcijas vērtība ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē sadalījumā pa sektoriem 2005.-2010. gadā 

(tūkst. Ls).
20

 
Avots: CSP 

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas sektora ražošanas apjoma un 
produkcijas vērtības izmaiľas līdz 2008. gadam ir bijušas līdzīgas ar iepriekš minētajiem sektoriem.  
Tādējādi sagaidāms, ka farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas sektorā 
produkcijas vērtība 2009. un 2010. gadā uzrādīs zemākus rezultātus.  

Analizējot apgrozījuma izmaiľas ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē, redzams, ka produkcijas 
vērtības un apgrozījuma attīstības tendences ir līdzīgas. Visos sektors no 2005. līdz 2008. gadam ir 
vērojams apgrozījuma pieaugums (gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas sektorā apgrozījuma 
pieaugums vērojams līdz 2007. gadam) (Attēls Nr. 7). 

 

Attēls Nr. 7 
Apgrozījuma izmaiņas ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē sadalījumā pa sektoriem 2005. -

 2010. gadā (tūkst. Ls).
21

 
Avots: CSP 

                                                      
 
 
20

 Dati iekļauj ķīmijas nozares pētāmos darbības veidus, izľemot 19.20, 23.14 un 72.11 darbības veidus publiski pieejamās 
informācijas ierobežotības dēļ, kā arī farmācijas darbības veidam dati ir pieejami līdz 2008. gadam. 
21

 Dati iekļauj ķīmijas nozares pētāmos darbības veidus, izľemot 19.20, 23.14 un 72.11 darbības veidus publiski pieejamās 
informācijas ierobežotības dēļ, kā arī farmācijas darbības veidam dati ir pieejami līdz 2008. gadam. 
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2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas un 
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas sektoros ir vērojams apgrozījuma un vērtības pieaugums, 
par attiecīgi vairāk nekā 10% un 25% (Attēls Nr. 7). Rezultāti saskan ar Ekonomikas ministrijas 
tautsaimniecības ziľojuma datiem par ražošanas apjomu.

22
  

Apgrozījuma indekss dod aptuvenu priekšstatu par ķīmiskās rūpniecības apakšnozares 
attīstības tendencēm 2010. un 2011. gadā. Dati nav sezonāli izlīdzināti, taču ir iezīmēta attīstības 
tendence. Kopumā ķīmiskās rūpniecības apakšnozare līdz 2011. gadam ir mēreni attīstījusies, liecinot 
par tās atveseļošanos pēc 2009. gada krituma. (Attēls Nr. 8).  

 

Attēls Nr. 8 
Apgrozījuma indekss ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē 2010.-2011. gads (2005=100).

23
 

Avots: CSP 

Apgrozījuma indekss norāda, ka kopumā ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē ražošanas apjoms 
no 2010. līdz 2011. gadam ir mēreni pieaudzis. Turklāt jau iepriekš analīzē norādīts, ka apgrozījums ir 
saistīts ap produkcijas vērtību un ražošanas apjomu. Tas liecina, ka 2011. gadā produkcijas vērtība un 
ražošanas apjomi pieaugs, tāpēc ir sagaidāms, ka turpmākajos periodos ķīmiskās rūpniecības 
apakšnozarē rezultāti uzrādīs izaugsmi.  

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozares apgrozījums ES 

2010. gadā pārdoto ķīmisko produktu apjoms ES sasniedza 578 miljardus eiro, no kuriem 491 
miljardu lielu apgrozījumu veidoja ES-27 valstis, savukārt 87 miljardus lielu apgrozījumu veidoja citas 
Eiropas valstis. Šis apjoms ir aptuveni 25% no visā pasaulē pārdotajiem ķīmiskajiem produktiem. Šis 
rādītājs ir zemāks nekā 2007. gadā, kad ES saražoja 30% no visā pasaulē pārdotajiem ķīmiskajiem 
produktiem. 

Saskaľā ar Eiropas Ķīmiskās rūpniecības padomes datiem, 2010 gadā ES veidoja 41% no 
globālās ķīmiskās rūpniecības produktu tirdzniecības (kopējā importa un eksporta summa

24
), tādējādi 

ieľemot līderpozīciju šajā apakšnozarē visā pasaulē. ES kopumā eksportēja 44% un importēja 37% no 
pasaules produkcijas apjoma. Tuvākie sekotāji produkcijas importa un eksporta ziľā ir Āzija un NAFTA

25
 

valstis (ar attiecīgi 33% un 14% lielu īpatsvaru eksportā, kā arī 37% un 11% lielu īpatsvaru importā).
26

 

Palielinoties konkurencei, ES zaudē savu līderpozīciju tirgū.
 
ES ieguldījums pasaules ķīmiskās 

rūpniecības apakšnozares tirdzniecībā 2010. gadā bija par 8,3% mazāks nekā 2000. gadā. Absolūtos 
skaitļos pārdošanas apjoms ir pastāvīgi audzis. ES kopējais tirdzniecības apjoms 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2000. gadu ir palielinājies par 63,7%. Taču citu valstu pārdotais apjoms aug straujāk, 
tādējādi izskaidrojot kopējās pārdotās produkcijas apjoma samazinājumu.

27
 

                                                      
 
 
22

 Ekonomikas ministrija, Rūpniecības politika, www.em.gov.lv, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30152. 
23

 Apgrozījuma indekss iekļauj visus ķīmijas un tās saskarnozares darbības veidus. 
24

 Rādītājs iekļauj arī tirdzniecību starp ES valstīm. 
25

 North American Free Trade Agreement 
26

 The European Union is the world’s top exporter and importer of chemicals: http://www.cefic.org/Facts-and-Figures/Chemicals-
Industry-Profile/World-exports-and-imports/ 
27

 Eiropas Komisija, Uzľēmējdarbība un rūpniecība- ķimikālijas,2011,  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/index_lv.htm. 
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Ķīmiskās rūpniecības apakšnozares tirdzniecības bilance, kas tiek rēķināta, no eksporta 
atľemot importu, vēsturiski ES ir bijusi pozitīva. Lielākā tirdzniecības bilance tika sasniegta 2010. gadā, 
proti, 47 miljardi eiro.

28
 

 

Attēls Nr. 9 
ES ķīmiskās rūpniecības apakšnozares apgrozījums sadalījumā pa valstīm, 2010. gads 

Avots: Eiropas Ķīmijas nozares padome (CEFIC), 2011. gads 

Vācija ir ES ķīmiskās rūpniecības līdervalsts, 2010. gadā veidojot 28,8% no ES ķīmiskās 
rūpniecības apakšnozares apgrozījuma, tai seko Francija ar 15,5% no kopējā nozares apgrozījuma ES, 
Itālija un Nīderlande, veidojot attiecīgi 10,2% un 9,5% nozares apgrozījuma ES.  

Šo četru valstu tirdzniecības produkcija 2010. gadā sastādīja 315 miljardu eiro jeb 64% no 
ķīmiskās rūpniecības apakšnozares apgrozījuma Eiropā.  

Kopā ar Lielbritāniju, Spāniju, Beļģiju un Poliju minēto valstu ķīmiskās rūpniecības apakšnozares 
apgrozījums veidoja 437 miljardus eiro jeb 88,9% no kopējā ķīmisko produktu pārdošanas apjoma. 

Pārējo 19 ES valstīs 2010. gadā apgrozījums veidoja 54 miljardus eiro jeb 11,1% no ES 
ķīmiskās rūpniecības produkcijas pārdotā apjoma. No šīm 19 valstīm apgrozījuma ziľā lielākās ir 
Zviedrija (1,8%), Austrija (1,5%), Čehija (1,2%) un Somija (1,1%) (Attēls Nr. 9).

29
 

 

Ražotāju cenu izmaiņas ķīmiskajā rūpniecībā Latvijā 

Analizējot ražotāju cenas ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē, redzams, ka kopš 2009. gada 
otrās puses ražotāju cenas ir palielinājušās. 2010. gada novembrī ražotāju cenu līmenis par 5,6% 
pārsniedza 2009. gada novembra līmeni. Turpretim ekonomiskās lejupslīdes laikā ķīmiskās rūpniecības 
apakšnozarē ražotāju cenas samazinājās mēreni. 

                                                      
 
 
28

 Eiropas Ķīmiskās rūpniecības padome (CEFIC) (CEFIC, 2011,  Facts and Figures 2011: The European chemical industry in a 
worldwide perspective). 
29

 Eiropas Ķīmiskās rūpniecības padome (CEFIC) (CEFIC, 2011,  Facts and Figures 2011: The European chemical industry in a 
worldwide perspective). 
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Attēls Nr. 10 
Ražotāju cenu izmaiņas no 2008. līdz 2010. gadam (2007. gada decembris = 100) 

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

Kopumā var redzēt, ka vietējā tirgū cenu izmaiľas analizētajā laika posmā nav būtiski 
mainījušās. Turpretim eksportā 2010. gadā bija vērojams cenu kāpums. Tas ir saistīts ar ķīmiskās 
rūpniecības apakšnozares izaugsmi ES 2010. gadā.

30
 

Kopumā redzams, ka eksporta tirgus uzľēmējiem ir pievilcīgāks, jo Eiropā ražotāju cenas 
attīstās straujāk nekā vietējā tirgū. Ar to skaidrojama arī apakšnozares augstā eksportspēja. Cenu līmeni 
galvenokārt noteica cenu kāpums eksportētajai produkcijai (cenām palielinoties par 8,2%). Turpretim 
vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas gada laikā palielinājās par 1,4% (Tabula Nr. 3).

31
 

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozares eksportspējas izvērtējums Latvijā 

Saskaľā ar Ekonomikas ministrijas datiem 2010. gadā Latvijas ķīmiskās rūpniecības 
apakšnozares apgrozījums par 14,6% pārsniedza 2009. gada līmeni. Nozare ir orientēta uz eksportu, jo 
gandrīz 75% saražotās produkcijas tiek realizēta ārējos tirgos. Pakāpeniski palielinoties ārējam 
pieprasījumam, 2010. gadā eksportētās produkcijas apgrozījums par 15,3% pārsniedza 2009. gada 
atbilstošā perioda līmeni. Šajā pašā laikā vietējā tirgū apgrozījums palielinājās nedaudz lēnāk, proti, par 
12,7%.

32
 

 

Attēls Nr. 11 
Ķīmiskās rūpniecības apakšnozares produkcijas eksports sadalījumā pa valstu grupām 

2010. gadā 
Avots: Ekonomikas ministrija, Rūpniecības politika, www.em.gov.lv 

Liela daļa saražotās produkcijas tiek eksportēta uz NVS valstīm, t.sk. uz Krieviju (33%), Lietuvu 
un Igauniju (attiecīgi 27% un 17%), kā arī ES-15 valstīm 15% (Attēls Nr. 11). 

 

                                                      
 
 
30

 European Chemical Industry Council (CEFIC), The European Chemical Industry in a worldwide perspective , Facts and Figures 
2010, 
http://www.cefic.org/Documents/FactsAndFigures/FF%20One%20page%20per%20section/CIP_4_EU_chemical_industry_sales_g
eographic_breakdown.pdf. 
31

 Ekonomikas ministrija,2011, Rūpniecības politika, www.em.gov.lv, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30152. 
32

 Ekonomikas ministrija, 2011, Rūpniecības politika, www.em.gov.lv, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30152. 
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Ūdens apgādes un attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas apakšnozaru raksturojums 

Aplūkojot produkcijas vērtību sadalījumā pa apakšnozarēm, 2010. gadā salīdzinot ar 2009. gadu 
produkcijas vērtība kopumā ir palielinājusies. Atkritumu apsaimniekošanas apakšnozares vērtība 
2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājās par 12%. Neskatoties uz to, sanitārijas un 
citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā apgrozījums ir samazinājies gandrīz divas reizes, 
tomēr šī sektora kopējais īpatsvars apakšnozarē ir niecīgs.  

Tikmēr ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozares produkcijas vērtība 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu būtiski nav mainījusies, tomēr sadalījumā pa sektoriem redzams, ka ūdens 
ieguves, attīrīšanas un apgādes sektors ir pieredzējis izaugsmi salīdzinājumā ar notekūdeľu 
savākšanas un attīrīšanas sektoru (Tabula Nr. 4). 

Tabula Nr. 4. Produkcijas vērtība ūdens apgādes un attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas 
apakšnozarēs 2005.-2010. gadā (tūkst. Ls) 

  Produkcijas vērtība (tūkst. Ls) 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% 
izmaiņas 

Ūdens apgādes un 
attīrīšanas apakšnozare 

40 952 53 979 61 465 79 886 74 810 74 655 -0,2% 

(36) Ūdens ieguve, attīrīšana 
un apgāde  

27 180 32 391 38 741 46 601 45 736 46 237 1,1% 

(37) Notekūdeľu savākšana 
un attīrīšana 

13 772 21 588 22 724 33 285 29 074 28 418 -2,3% 

Atkritumu 
apsaimniekošanas 
apakšnozare 

89 245 119 181 159 349 169 914 129 383 144 926 12,0% 

(38) Atkritumu savākšana, 
apstrāde un izvietošana; 
materiālu pārstrāde 

85 899 115 763 155 403 165 797 126 907 143 500 13,1% 

(39) Sanitārija un citi 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumi 

3 346 3 418 3 946 4 117 2 476 1 426 -42,4% 

Kopā: 130 197 173 160 220 814 249 800 204 193 219 581 7,5% 

Avots: CSP 

Analizētajā laika periodā abās apakšnozarēs kopumā produkcijas vērtība pieauga par vairāk kā 
70%. Ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozare pieauga par 82%, turpretim atkritumu 
apsaimniekošanas apakšnozare par 62%.  

Kopumā ir vērojams, ka ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozarē salīdzinājumā ar atkritumu 
apsaimniekošanas apakšnozari produkcijas vērtības izmaiľas ekonomiskās krīzes ietekmē ir 
samazinājusies mazāk. Tas liecina, ka ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozare ir mazāk pakļauta 
ekonomiskās situācijas ietekmei salīdzinājumā ar atkritumu apsaimniekošanas apakšnozari. 

Aplūkojot apgrozījuma izmaiľas laika periodā no 2005. līdz 2010. gadam, redzams, ka 
2010. gadā ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozares apgrozījums  salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
samazinājies, kamēr atkritumu apsaimniekošanas apakšnozares apgrozījums pieaudzis par trešo daļu 
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (Tabula Nr. 5).  

Tabula Nr. 5. Apgrozījums ūdens apgādes un attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas 
apakšnozarēs 2005.-2010. gadā (tūkst. Ls) 

  Apgrozījums (tūkst. Ls) 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% 
izmaiņas 

Ūdens apgādes un 
attīrīšanas apakšnozare 

40 183 48 467 58 257 70 588 66 129 64 708 -2,1% 

(36) Ūdens ieguve, attīrīšana 
un apgāde  

27 018 29 643 37 811 43 431 42 571 40 553 -4,7% 

(37) Notekūdeľu savākšana 
un attīrīšana 

13 165 18 824 20 446 27 157 23 558 24 155 2,5% 

Atkritumu 
apsaimniekošanas 
apakšnozare 

91 442 117 090 153 970 164 526 106 519 140 451 31,9% 

(38) Atkritumu savākšana, 88 107 113 698 150 060 160 431 104 049 139 036 33,6% 
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  Apgrozījums (tūkst. Ls) 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% 
izmaiņas 

apstrāde un izvietošana; 
materiālu pārstrāde 

(39) Sanitārija un citi 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumi 

3 335 3 392 3 910 4 095 2 470 1 415 -42,7% 

Kopā: 131 625 165 557 212 227 235 114 172 648 205 159 18,8% 

Avots: CSP 

Apgrozījuma izmaiľas ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozarē ir līdzīgas produkcijas 
vērtības izmaiľām, turpretim atkritumu apsaimniekošanas apakšnozarē apgrozījuma vērtība ir pieaugusi 
gandrīz trīs reizes vairāk nekā produkcijas vērtība norādot, ka, iespējams, apgrozījums varētu pieaugt 
ražotāju cenu izmaiľu ietekmē.  

Analizējot pievienoto vērtību no 2005. līdz 2010. gadam, kopumā ir vērojams, ka ūdens apgādes 
un attīrīšanas apakšnozarē salīdzinājumā ar atkritumu apsaimniekošanas apakšnozari pievienotā 
vērtība ekonomiskās krīzes ietekmē ir mainījusies mazākā. Tas skaidrojams ar to, ka ūdens apgādes un 
attīrīšanas apakšnozare ir mazāk pakļauta pret ekonomiskās situācijas ietekmei. 

 

Attēls Nr. 12 
Ūdens apgādes un attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas apakšnozaru pievienotā vērtība 

2005. – 2010. gadā (tūkst. Ls)
33

 
Avots: CSP 

Iepriekšējā attēlā ir redzams, ka atkritumu apsaimniekošanas apakšnozare 2010. gadā atgriezās 
vienā līmenī ar ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozari, pirms tam to pārsniedzot vidēji par 15%. 
Kopumā kopš 2005. gadā pievienotā vērtība ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozarē ir pieaugusi par 
50%, taču atkritumu apsaimniekošanas apakšnozare ir pieaugusi gandrīz trīs reizes (Attēls Nr. 12).  

Aplūkojot ražotāju cenas laika periodā no 2006. līdz 2011. gadam, ir redzams, ka 2011. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu atkritumu apsaimniekošanas apakšnozarē ražotāju cenas pieauga gandrīz 
par 40%. Turpretim ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozarē ražotāju cenas šajā periodā nav 
mainījušās. 

                                                      
 
 
33

 2010. gada dati ietver sektorus ar četrām NACE 2. red. sadalījuma zīmēm, kā arī šie ir provizoriskie dati. 
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Attēls Nr. 13 
Ūdens apgādes un attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas ražotāju cenu izmaiņas 2005. – 

2011. gadā (indeksā 2005=100)
34

 
Avots: CSP 

Apskatot iepriekš izteikto minējumu par mazāku produkcijas vērtības izmaiľu salīdzinājumā ar 
apgrozījumu 2010. gadā atkritumu apsaimniekošanas apakšnozarē, kā ietekmējošs faktors tika minētas 
ražotāju cenu izmaiľas. Aplūkojot ražotāju cenu izmaiľas, redzams, ka apgalvojums ir patiess, jo 
atkritumu apsaimniekošanas apakšnozarē būtiski pieauga ražotāju cenu līmenis 2010. gadā.  

Kopumā ražotāju cenas gluži kā apgrozījuma un produkcijas vērtības izmaiľas norāda, ka 
ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozare ekonomiskās situācijas ietekmi jūt mazāk nekā atkritumu 
apsaimniekošanas apakšnozare. 

5.2. Nozares attīstības prognozes 
ES produkcijas vērtība ķīmijas nozarē 2011. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pieauga 

par 3,4%, kopējai produkcijas izlaidei pieaugot par 19,2% un cenām pieaugot 9,6%. Taču analītiķi 
prognozē piesardzīgu (mērenu) nozares attīstību, ľemot vērā Vidusāzijas nestabilo situāciju un krīzi 
Eiropā, kur lielākajās ES valstīs prognozes par nozares attīstību ir samazinājušās.

35
 

Ķīmijas nozare ir viena no Ekonomikas ministrijas noteiktajām prioritārajām apstrādes 
rūpniecības nozarēm, kas sniegs vislielāko ieguldījumu apstrādes rūpniecības izaugsmē līdz 
2015. gadam. Prognozēts, ka ķīmiskā rūpniecība no 2011. gada līdz 2015. gadam dos trešo lielāko 
ieguldījumu apstrādes rūpniecības kopējās pievienotās vērtības pieaugumā, veidojot 11,6% lielu 
īpatsvaru no apstrādes rūpniecības kopumā.

 
Izvērtējot ķīmijas nozares saražoto produktu grupas, arvien 

lielāku ieguldījumu nākotnē dos tādas uz zināšanām balstītu nozares produktu ražošana kā 
farmaceitiskie preparāti un organiskās ķīmijas pamatvielas u.tml.

36
 

Uzľēmēju aptaujas ietvaros uzľēmējiem tika lūgts novērtēt nozares attīstības tendences 
2012. gadā.  Pamata informāciju par respondentiem skatīt Pielikumā Nr. 1. 

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem lielākā daļa no visiem uzľēmumiem atzīst, ka nozares 
attīstība paliks tādā pašā līmenī (~ 62% – 87%).  

                                                      
 
 
34

 Dati iekļauj visu ķīmijas rūpniecības ietveramo darbības veidu datus. 
35

 Dominik Stephan, (2011). ES Chemical Industires Gain 3.4 Percent Growth, http://www.process-
worldwide.com/management/markets_industries/articles/330523/. 
36

 Ekonomikas ministrijas Informatīvais ziľojums par priekšlikumiem ekonomikas atveseļošanai vidēja termiľa periodā, 2009. gads. 
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Attēls Nr. 14 

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

Mikrouzľēmumu kategorijā 61,9% respondentu, bet lielo uzľēmumu kategorijā 81,3% 
respondentu prognozē nozares palikšanu līdzšinējā līmenī, lai gan mikro un mazo uzľēmumu vidū ir 
lielāks to respondentu skaits (attiecīgi 18,9% un 28,6%), kuri prognozē nozares attīstības pieaugumu. 
Turklāt attiecīgi 9,5% un 5,4% mazo un mikrouzľēmēju prognozē, ka nozares pieaugums nākotnē 
samazināsies (Attēls Nr. 14).  

Izvērtējot atkritumu apsaimniekošanas apakšnozares attīstības tendences, Latvijas Atkritumu 
saimniecības uzľēmumu asociācija (LASUA) norāda, ka atkritumu apsaimniekošanas apakšnozarē 
nākotnē būtu nepieciešams lielāks nodoklis nešķirotajiem materiāliem, lai veicinātu atkritumu šķirošanas 
kultūras attīstību Latvijā. Tāpat asociācija uzskata, ka būtiska nozīme atkritumu šķirošanas attīstībā ir 
„Zaļās jostas” „Zaļā punkta” aktivitātēm, kā arī izglītības programmām.  
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6. Nozares salīdzinājums ar situāciju citās 
Eiropas valstīs 
Nozares makroekonomiskās situācijas raksturojums un salīdzinājums ar citām Eiropas valstīm 

sniegts 5.nodaļā. 

6.1. Nozares uzľēmumu un nodarbināto raksturojums 
Latvija salīdzinājumā ar citām ES valstīm ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē

37
 2009. gadā 

pieredzējusi vislielāko produkcijas vērtības kritumu, proti, salīdzinājumā ar 2008. gadu produkcijas 
vērtība samazinājās par 56%. Pārējās Baltijas valstīs un ES-27 produkcijas vērtības samazinājums šajā 
pašā laikā bija ap 25%

38
 (Tabula Nr. 6).  

Apskatāmajās valstīs vislielākais darbinieku skaita samazinājums 2009. gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu ir bijis Latvijā, kur šajā apakšnozarē darbinieku skaits samazinājās par 25% jeb divas 
reizes vairāk nekā citās apskatāmajās valstīs. Tas norāda, ka neskatoties uz produkcijas vērtības datu 
trūkumu, ķīmiskās rūpniecības apakšnozare Latvijā ir pieredzējusi lielāku kritumu kā citās apskatītajās 
valstīs.  

Tabula Nr. 6. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē 2008. – 
2009. gadā (milj. EUR) 

Rādītājs Uzņēmumu skaits Produkcijas vērtība Personāla izmaksas 
Bruto 

kapitālieguldījumi 
Darbinieku skaits 

Gads 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

ES 27 85 003 83 265 
1 062 
216,7 

814 
466,9 32 210,1 nav datu 

2 872 
400 

2 591 
500 

5 691 
160 

4 866 
000 

Igaunija 231 223 707,7 521,8 91,8 68,7 6 933 5 757 64 270 55 400 

Latvija 312 301 419,7 183,8 55,4 19,8 8 869 6 949 28 100 21 300 

Lietuva 454 451 747,6 559,0 91,2 23,9 11 000 8 951 29 070 29 200 

Avots: EUROSTAT 

Latvijā salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm 2009. gadā bijis vismazākais darbinieku skaits 
un vismazākā produkcijas vērtībā. Tas norāda, ka ķīmiskās rūpniecības apakšnozare Latvijā ir mazāka 
nekā pārējās Baltijas valstīs.  

Analizējot darbinieku produktivitāti
39

, redzams, ka Latvijā pievienotā vērtība uz vienu darbinieku 
ir viszemākā. Turklāt Latvijā produktivitāte ir arī divdesmit reižu mazāka nekā ES-27. Iepriekšējā sadaļā 
(Tabula Nr. 3) tika norādīts, ka ES, kā arī Latvijā darbinieku produktivitāte ķīmiskās rūpniecības 
apakšnozarē ir divas reizes augstāka nekā apstrādes rūpniecībā kopumā. Salīdzinot rezultātu 
absolūtajos skaitļos, redzams, ka kopumā apstrādes rūpniecībā produktivitāte Latvijā ir zemāka nekā 
Eiropā (Tabula Nr. 6).  

Salīdzinot datus par ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozari redzams, ka kopumā galvenie 
uzľēmējdarbības rādītāji Latvijai un Igaunijai ir līdzīgi. Turpretim Lietuvā tie ir augstāki (Tabula Nr. 7). 

Tabula Nr. 7. galvenie uzņēmējdarbības rādītāji ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozarē         
2008. – 2009. gadā (milj. EUR) 

 

Uzņēmumu 
skaits Produkcijas vērtība 

Bruto 
kapitālieguldījumi 

Personāla 
izmaksas Darbinieku skaits 

 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

ES 27 22 056 19 376 83 349,8 nav datu 16 000,0 nav datu 16 281,3 15 963,9 492 100 486 300 

Igaunija 104 101 nav datu 105,7 nav datu 96,8 nav datu 20,1 nav datu 1 477 

Latvija 106 104 113,7 106,0 151,8 95,8 35,1 30,9 3 466 3 233 

Lietuva 120 119 146,0 144,2 142,0 153,5 60,9 60,1 6 682 6 593 

Avots: EUROSTAT 

                                                      
 
 
37

 Ķīmiskās rūpniecības apakšnozare pēc NACE 2.red. klasifikatora ietver 19,2, 20, 21, 22, 23.14 un 72.11 darbības veidus. 
38

 Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko produktu ražošanas sektorā dati nav pieejami par 2009. gadu. 
39

 Pievienotā vērtība uz vienu darbinieku. 
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Līdzīgi kā ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē Latvijā galveno uzľēmējdarbības rādītāju izmaiľas 
ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozarē 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ir vislielākās ES, 
izľemot uzľēmumu skaita izmaiľas, kur ES-27 uzľēmumu skaita samazinājums ir sešas reizes lielāks 
nekā Latvijā. Turklāt bruto kapitālieguldījumi Lietuvā palielinājās, turpretim Latvijā tie samazinājās par 
vairāk nekā trešo daļu. Tas norāda, ka Latvijā ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozare visvairāk 
izjutusi ekonomiskās krīzes ietekmi salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm.  

Jāpiebilst, ka galvenie uzľēmējdarbības rādītāji ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozarē 
salīdzinājumā ar ķīmiskās rūpniecības apakšnozari ir samazinājušies mazāk. 

Kopumā personāla izmaksu un darbinieku skaita attiecība Lietuvā un Latvijā ir līdzīga (zem 
EUR 10 000 gadā uz vienu darbinieku), Igaunijā šis rādītājs ir nedaudz lielāks (ap EUR 14 000 gadā uz 
vienu darbinieku). Eiropā šis rādītājs ir vidēji ap EUR 33 000 gadā uz vienu darbinieku.  

2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu Baltijas valstīs ūdens apgādes un attīrīšanas 
apakšnozares uzľēmumu skaits samazinājās par 3%. Turpretim Eiropā uzľēmumu skaits samazinājies 
vairāk nekā par 10%, norādot, ka Eiropā komercdarbības apstākļi ir bijuši nelabvēlīgāki nekā Baltijas 
valstīs.  

Aprēķinot pievienoto vērtību un apgrozījumu uz vienu darbinieku ūdens apgādes un attīrīšanas 
apakšnozarē, redzams, ka rezultāti 2009. gadā viszemākie rādītāji bijuši Lietuvā - attiecīgi ap EUR 40 un 
27 tūkst. uz vienu darbinieku gadā. Latvijā šie rādītāji ir augstāki - attiecīgi EUR 57 un 42 tūkst., Igaunijai 
EUR 65 un 49 tūkst. uz vienu darbinieku gadā. ES-27 valstīs šie rādītāji ir divas reizes lielāki, attiecīgi 
aptuveni EUR 152 un 94 tūkst. uz vienu darbinieku gadā. Tas norāda, ka Latvijā ūdens apgādes un 
attīrīšanas apakšnozarē gluži kā ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē darbinieku produktivitāte ir zemāka 
nekā ES-27. Produktivitāte ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozarē Latvijā salīdzinājumā ar Eiropu ir 
mazāka. Salīdzinājumā ar ķīmiskās rūpniecības apakšnozari atšķirības produktivitātē ir mazākas. Tas 
liecina, ka ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozarē darbinieku produktivitāte ir augstāka 
salīdzinājumā ar ķīmiskās rūpniecības apakšnozari. 

Aplūkojot atkritumu apsaimniekošanas apakšnozares darbinieku skaitu, redzams, ka Latvijā 
darbinieku skaita samazinājums bijis straujāks nekā pārējās Baltijas valstīs. Darbinieku skaits 
2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu Latvijā samazinājies par ceturto daļu, tikmēr Lietuvā un 
Igaunijā darbinieku skaits samazinājies par 14%.  

2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu visām Baltijas valstīm atkritumu apsaimniekošanas 
apakšnozarē produkcijas vērtība ir kritusies. Latvijā produkcijas vērtības samazinājums bijis vismazākais 
(Tabula Nr. 8). 

Tabula Nr. 8. galvenie uzņēmējdarbības rādītāji atkritumu apsaimniekošanas apakšnozarē         
2008. – 2009. gadā (milj. EUR) 

 

Uzņēmumu 
skaits Produkcijas vērtība 

Bruto 
kapitālieguldījumi 

Personāla 
izmaksas Darbinieku skaits 

 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

ES 27 38 407 38 533 3 698,3 nav datu 9 468,7 nav datu 23 133,6 22 900,0 nav datu nav datu 

Igaunija 128 125 191,4 137,5 28,8 18,2 30,0 24,8 2 196 1 879 

Latvija 211 198 241,8 183,3 90,7 49,4 45,9 32,3 5 007 3 800 

Lietuva 184 200 292,8 191,0 66,1 42,7 54,3 41,5 6 173 5 317 

Avots: EUROSTAT 

Bruto kapitālieguldījumi 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu visvairāk samazinājās 
Latvijā, proti, par 45%. Neskatoties uz to, Latvija saglabāja vislielāko investīciju apjomu starp Baltijas 
valstīm.  

Aplūkojot darbinieku produktivitāti, redzams, ka Igaunijā darbinieki ir visproduktīvākie, bet šajā 
ziľā Latvija ieľem otro vietu. Vislielākā vidējā alga

40
 Baltijas valstīs ir Igaunijā, proti, vairāk nekā 

EUR 13 000 gadā uz vienu darbinieku, kam seko Latvija. Tas norāda, ka darbinieku produktivitāte un 
personāla izmaksas ir savstarpēji saistītas. Tie darbinieki, kuri spēj radīt lielāku pievienoto vērtību, 
saľem arī lielāku atalgojumu. 

                                                      
 
 
40

 Vidējā alga ir aprēķināta kā personāla izmaksas salīdzinājumā ar darbinieku skaitu. 
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 Kopumā Baltijas valstu rādītāji ir zem Eiropas vidējā līmeľa. Vairumā rādītāju Igaunija apsteidz 
Latviju un Lietuvu abās apskatītajās apakšnozarēs. Tas norāda, ka ķīmijas nozarē kopumā galvenie 
uzľēmējdarbības rādītāji Eiropas kontekstā ir zemi, turklāt Latvijā šie rādītāji ir viszemākie no visām 
Baltijas valstīm.  

Uzņēmumu skaits ķīmijas nozarē Latvijā 

Kopumā Latvijā ķīmijas nozarē reģistrēti 826 uzľēmumi. 2011. gadā visvairāk uzľēmumu 
nozarē nodarbojas ar gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanu, kā arī ar atkritumu savākšanu, 
apstrādi, izvietošanu un materiālu pārstrādi, proti, attiecīgi 285 un 249 uzľēmumi jeb 34,5% un 30,1% 
no kopējā nozarē darbojošos uzľēmumu skaita. Pārējos sektoros strādā ievērojami mazāk uzľēmumu. 
Trešais pēc uzľēmumu skaita lielākais sektors ir ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas sektors ar 
87 uzľēmumiem (10,5% no kopēja skaita). 

Tabula Nr. 9. Uzņēmumu skaits Latvijā pēc NACE klasifikācijas 2011. gadā 

NACE 
2. red. 

Ķīmijas nozares sektori Uzņēmumu skaits 
Uzņēmumu 
īpatsvars 

nozarē 

19.2 Naftas pārstrādes produktu ražošana 9 1,1% 

20 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 87 10,5% 

21 Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana 29 3,5% 

22 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana 285 34,5% 

23 Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 6 0,7% 

36 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 67 8,1% 

37 Notekūdeľu savākšana un attīrīšana 61 7,4% 

38 Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde 249 30,1% 

39 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 16 1,9% 

72.11 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā 17 2,1% 

Kopā 826 100% 

Avots: CSP 

Vismazākais skaits uzľēmumu nodarbojas ar nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanu. 
2011. gadā šajā sektorā sastādīja vien seši uzľēmumi (0,7% no kopēja skaita). Sanitārijas un citu 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā reģistrēti 16 uzľēmumi (1,9% no kopēja skaita).  

 

Attēls Nr. 15 
Uzņēmumu lieluma struktūra/īpatsvars ķīmijas nozarē kopumā 2010. gadā (%) 

Avots: CSP 

Aplūkojot uzľēmumu sadalījumu pēc to lieluma ķīmijas nozarē kopumā, redzams, ka vairāk 
nekā 70% no visu uzľēmumu skaita ir mikrouzľēmumi un vairāk kā 22% - mazie uzľēmumi Tikai viens 
procents uzľēmumu nodarbina vairāk par 250 darbiniekiem uzľēmumā (Attēls Nr. 15).  

70.55% 

22.76% 

5.69% 1.00% 

Mikro Mazās Vidējās Lielās 
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Tabula Nr. 10. Uzņēmumu sadalījums pēc lieluma reģionu griezumā 2010. gadā absolūtajos 
skaitļos un procentos 

  PAVISAM Mikro Mazie Vidējie Lielie Mikro Mazie Vidējie Lielie 

Rīgas reģions 305 225 61 15 4 73,77% 20,00% 4,92% 1,31% 

Pierīgas reģions 174 129 33 11 1 74,14% 18,97% 6,32% 0,57% 

Vidzemes reģions 48 29 13 6 0 60,42% 27,08% 12,50% 0,00% 

Kurzemes reģions 62 36 17 7 2 58,06% 27,42% 11,29% 3,23% 

Zemgales reģions 80 46 23 11 0 57,50% 28,75% 13,75% 0,00% 

Latgales reģions 53 31 13 8 1 58,49% 24,53% 15,09% 1,89% 

Avots: CSP 

Ķīmijas nozarē kopumā redzams, ka vislielākais uzľēmumu skaits ir Rīgas un Pierīgas reģionā. 
Šajos reģionos ir vislielākais mikrouzľēmumu īpatsvars.  

Latgales un Vidzemes reģionā ir vismazākais uzľēmumu skaits. Kopumā reģionos uzľēmumu 
sadalījums pēc lieluma ir līdzīgs. Tas norāda, ka atšķirības uzľēmumu sadalījumā pēc lieluma pastāv 
starp Rīgas un Pierīgas uzľēmumiem salīdzinājumā ar pārējo reģionu uzľēmumiem.  

Nodarbināto skaits ķīmijas nozarē Latvijā 

Vislielākais nodarbināto skaits nozarē 2010. gadā tāpat kā apgrozījums ir nemetālisko minerālu 
izstrādājumu ražošanas sektorā. 

Tabula Nr. 11. Nodarbināto skaita dinamika ķīmijas nozarē sadalījumā pa sektoriem no 2005. līdz 
2010. gadam (tūkst. Ls) 

Gads 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
% 

izmaiņas 

(C19.2) Naftas pārstrādes produktu ražošana 42 42 31 9 12 13 8,3% 

(C20) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 2843 2725 2552 2733 2450 2602 6,2% 
(C21) Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko 
preparātu ražošana 1839 1957 2000 1990 1751 1708 -2,5% 
(C22) Gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošana 4346 4486 4676 4233 2887 2726 -5,6% 

(C23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 6093 6404 7102 6757 4611 4352 -5,6% 

(E36) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 2148 2010 1971 1882 1762 1798 2,0% 

(E37) Notekūdeľu savākšana un attīrīšana 1655 1651 1530 1588 1477 1456 -1,4% 
(E38) Atkritumu savākšana, apstrāde un 
izvietošana; materiālu pārstrāde 3821 3984 4570 4773 3725 3696 -0,8% 
(E39) Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumi 240 245 240 243 83 62 -25,3% 

Avots: CSP 

Laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam nemetālisko minerālu un izstrādājumu ražošanas 
sektorā nodarbināto skaits audzis no 6 093 līdz 7 102 nodarbinātajiem, bet no 2008. gada līdz 
2010. gadam sarucis līdz 4 352 nodarbinātajiem.  

Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas, materiālu pārstrādes sektorā strādā būtisks 
skaits nozares nodarbināto, proti, 3 696 strādājošie 2010. gadā, kas ir otrais pēc nodarbināto skaita 
lielākais šīs nozares sektors.  

Nākamais pēc strādājošo skaita lielākais sektors ir gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošana. Šajā sektorā nodarbināto skaits laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam audzis no 4 346 līdz 
4 676 nodarbinātajiem. No 2008. gada līdz 2010. gadam tas sarucis līdz 2 726 nodarbinātajiem. 

Vismazākā daļa nodarbināto ķīmijas nozarē strādā naftas pārstrādes produktu ražošanas 
sektorā, kurā līdzīgi pārējiem nozares sektoriem laika periodā no 2005. līdz 2008. gadam vērojams 
nodarbināto skaita kritums, proti, no 42 līdz 9 nodarbinātajiem. 2010. gadā vērojams neliels nodarbināto 
skaita pieaugums, proti, 13 nodarbinātajiem. 
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Apgrozījums
41

 ķīmijas nozarē Latvijā 

Vislielāko apgrozījuma daļu nozarē veido nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas sektors. 
Laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam sektora apgrozījums audzis no Ls 176 milj. līdz gandrīz Ls 340 
milj. Sākot ar 2008. gadu, apgrozījumā vērojama lejupslīde, 2009. gadā apgrozījumam šajā sektorā 
samazinoties līdz aptuveni Ls 161 milj., savukārt 2010. gadā pieaugot līdz Ls 193 milj. 

Tabula Nr. 12. Apgrozījums ķīmijas nozarē sadalījumā pa sektoriem no 2005. līdz 2010. gadam 
(tūkst. Ls) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

(C192) Naftas pārstrādes produktu ražošana nav datu nav datu nav datu nav datu 280 413 

(C20) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 
ražošana 

55 836 61 655 72 687 118 038 104 803 134 481 

(C21) Farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošana 

50 432 65 276 76 387 87 911 nav datu nav datu 

(C22) Gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošana 

108 023 143 608 187 730 154 193 95 482 107 880 

(C23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu 
ražošana 

176 377 265 386 339 670 313 387 160 817 193 215 

(E36) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 27 018 29 643 37 811 43 431 42 571 40 553 

(E37) Notekūdeľu savākšana un attīrīšana 13 165 18 824 20 446 27 157 23 558 24 155 

(E38) Atkritumu savākšana, apstrāde un 
izvietošana; materiālu pārstrāde 

88 107 113 698 150 060 160 431 104 049 139 036 

(E39) Sanitārija un citi atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumi 

3 335 3 392 3 910 4 095 2 470 1 415 

Avots: CSP 

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas sektorā apgrozījuma pieaugums vērojams no 
2005. gada līdz 2007. gadam attiecīgi no Ls 108 milj. līdz aptuveni Ls 188 milj., kam sekoja kritums, 
2010. gadā veidojot Ls 108 milj. Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas, materiālu pārstrādes 
sektorā apgrozījuma pieaugums vērojams no 2005. gada līdz 2008. gadam attiecīgi no Ls 88 milj. līdz 
aptuveni Ls 160 milj., kam sekoja kritums, 2010. gadā veidojot Ls139 milj. 

Vismazākais apgrozījums ir naftas pārstrādes produktu ražošanas apakšsektorā (NACE 19.2), 
proti, 2010. gadā tas bija Ls 0,413 milj. 

Kā jau analizēts iepriekš, tad prognozēts, ka, sākot ar 2009. gadu, ķīmijas nozare sāks 
atkopties. To apstiprina arī 2011. gada apgrozījuma indekss (Attēls Nr. 8), kā arī ražotāju cenu (Attēls 
Nr. 13).  

Uzņēmējdarbības rādītāji ķīmijas nozarē Latvijā 

Aplūkojot galvenos uzľēmējdarbības rādītājus 2010. gadā (izľemot farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošanas sektoru, kura dati ir pieejami tikai par 2008. gadu), redzams, ka 
vislielākais apgrozījums ir atkritumu savākšanas un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas 
sektorā. Abi šie sektori veido vairāk nekā ceturto daļu no kopējā apgrozījuma ķīmijas nozarē katrs. 
Nākamie apgrozījuma ziľā lielākie sektori ir gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas un 
farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas sektors.  

Tabula Nr. 13. Uzņēmējdarbības galvenie rādītāji 2010. gadā sadalījumā pa sektoriem (tūkst. Ls).
42

 

  
Uzņēmumu 
skaits 

Nodarbināto 
personu 
skaits 

Personāla 
izmaksas 
(tūkst. Ls) 

Investīcijas 
materiālās 
lietās 
(tūkst. Ls) 

Apgrozījums 
(tūkst. Ls) 

Pievienotā 
vērtība 
(tūkst. Ls) 

Ķīmiskās rūpniecības 
apakšnozare 

383 7 318 50 461 31 547 330 272 107 427 

(20) Ķīmisko vielu un ķīmisko 149 2 602 15 206 8 123 134 481 46 416 

                                                      
 
 
41

 Rūpniecības produkcijas apgrozījums - pārskata periodā pārdoto pašražoto preču un sniegto rūpnieciska rakstura darbu 
(pakalpojumu) vērtība faktiskajās cenās (bez pievienotās vērtības un akcīzes nodokļa).  (Centrālās statistikas pārvaldes definīcija, 
2011. gads). 

42
 Dati iekļauj ķīmijas nozares pētāmos darbības veidus, izľemot 19.20, 23.14 un 72.11 darbības veidus publiski pieejamās 

informācijas ierobežotības dēļ, kā arī farmācijas darbības veidam dati ir pieejami līdz 2008. gadam. 
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Uzņēmumu 
skaits 

Nodarbināto 
personu 
skaits 

Personāla 
izmaksas 
(tūkst. Ls) 

Investīcijas 
materiālās 
lietās 
(tūkst. Ls) 

Apgrozījums 
(tūkst. Ls) 

Pievienotā 
vērtība 
(tūkst. Ls) 

produktu ražošana 

(21) Farmaceitisko pamatvielu 
un farmaceitisko preparātu 
ražošana (2008. gada dati) 

23 1 990 22 585 15 593 87 911 40 295 

(22) Gumijas un plastmasas 
izstrādājumu ražošana 

211 2 726 12 670 7 831 107 880 20 716 

Ūdens apgādes un 
attīrīšanas apakšnozare 

102 3 254 21 241 21 613 64 708 47 501 

(36) Ūdens ieguve, attīrīšana 
un apgāde  

48 1 798 12 959 10 947 40 553 28 562 

(37) Notekūdeľu savākšana 
un attīrīšana 

54 1 456 8 282 10 666 24 155 18 939 

Atkritumu pārstrādes 
apakšnozare 

184 3 758 20 918 8 728 140 451 46 984 

(38) Atkritumu savākšana, 
apstrāde un izvietošana; 
materiālu pārstrāde 

173 3 696 20 640 8 708 139 036 46 562 

(39) Sanitārija un citi atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumi 

11 62 278 20 1 415 422 

Ķīmijas nozare kopā 669 14 330 92 620 61 888 535 431 201 912 

Avots: CSP 

Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas, metālu pārstrādes un ķīmisko vielu un 
ķīmisko produktu ražošanas sektorā ir vislielākā pievienotā vērtība, proti, katrs no minētā sektora veido 
vairāk nekā piekto daļu visu sektoru pievienotās vērtības. 

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas sektors veido ceturto daļu no 
visas ķīmijas nozares investīcijām 2010. gadā. Ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes un notekūdeľu 
savākšanas un attīrīšanas sektoros katrs veido sesto daļu investīciju (kopā šo abu sektoru investīcijas 
veido trešo daļu no visu investīciju apjoma ķīmijas nozarē). Sanitārijas un citu atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā ir neliels investīciju apjoms. Pārējos sektoros investīcijas ir 
aptuveni 8-9 milj. latu katrā. 

Personāla izmaksas vislielākās ir farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu 
ražošanas un atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas; materiālu pārstrādes sektorā. Katrs no 
šiem sektoriem veido aptuveni ceturto daļu no visām personāla izmaksām ķīmijas nozarē kopā. Ķīmisko 
vielu un ķīmisko produktu ražošana, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas un ūdens ieguves, 
attīrīšanas un apgādes sektoros personāla izmaksas ir līdzīgas (Ls 12 500 – 15 200 tūkst.), proti, katrs 
no šiem sektoriem veido aptuveni sesto daļu no kopējām personāla izmaksām. 

 
Tabula Nr. 14. Uzņēmējdarbību raksturojošie rādītāji 2010. gadā sektoru sadalījumā (tūkst. Ls).
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Nodarbinātie 
uz vienu 
uzņēmumu 

Vidējā 
alga 

Investīcijas 
uz vienu 
uzņēmumu 

Apgrozījums 
uz vienu 
darbinieku 

Pievienotā 
vērtība uz 
vienu 
darbinieku 

Apgrozījums 
uz vienu 
uzņēmumu 

Ķīmiskās rūpniecības 
apakšnozare 19,11 6,90 82,37 45,13 14,68 862,33 

(20) Ķīmisko vielu un ķīmisko 
produktu ražošana 17,46 5,84 54,52 51,68 17,84 902,56 

(21) Farmaceitisko pamatvielu 
un farmaceitisko preparātu 
ražošana (2008. gada dati) 86,52 11,35 677,96 44,18 20,25 3 822,22 

(22) Gumijas un plastmasas 12,92 4,65 37,11 39,57 7,60 511,28 

                                                      
 
 
43

 Dati iekļauj ķīmijas nozares pētāmos darbības veidus, izľemot 19.20, 23.14 un 72.11 darbības veidus publiski pieejamās 
informācijas ierobežotības dēļ, kā arī farmācijas darbības veidam dati ir pieejami līdz 2008. gadam. 
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Nodarbinātie 
uz vienu 
uzņēmumu 

Vidējā 
alga 

Investīcijas 
uz vienu 
uzņēmumu 

Apgrozījums 
uz vienu 
darbinieku 

Pievienotā 
vērtība uz 
vienu 
darbinieku 

Apgrozījums 
uz vienu 
uzņēmumu 

izstrādājumu ražošana 

Ūdens apgādes un 
attīrīšanas apakšnozare 31,90 6,53 211,89 19,89 14,60 634,39 

(36) Ūdens ieguve, attīrīšana 
un apgāde  37,46 7,21 228,06 22,55 15,89 844,85 

(37) Notekūdeľu savākšana 
un attīrīšana 26,96 5,69 197,52 16,59 13,01 447,31 

Atkritumu pārstrādes 
apakšnozare 20,42 5,57 47,43 37,37 12,50 763,32 

(38) Atkritumu savākšana, 
apstrāde un izvietošana; 
materiālu pārstrāde 21,36 5,58 50,34 37,62 12,60 803,68 

(39) Sanitārija un citi atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumi 5,64 4,48 1,82 22,82 6,81 128,64 

Ķīmijas nozares vid. rādītājs 21,42 6,46 92,51 37,36 14,09 800,35 

Avots: CSP 

Kā redzams tabulā, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas sektorā ir 
vislielākais apgrozījums uz vienu uzľēmumu, tas ir gandrīz piecas reizes lielāks nekā vidēji ķīmijas 
nozares uzľēmumos. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, ūdens ieguves, attīrīšanas un 
apgādes un atkritumu savākšanas sektorā apgrozījums ir no 800 – 900 tūkstoš latu uz vienu uzľēmumu. 
Tas ir arī ķīmijas nozares vidējais rādītājs (Tabula Nr. 14).  

Turpretim gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas un notekūdeľu savākšanas un 
attīrīšanas sektorā apgrozījums uz vienu uzľēmumu ir Ls 450 – 510 tūkst. uz vienu uzľēmumu. 
Sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā ir vismazākais apgrozījums uz 
vienu uzľēmumu.  

Vislielākā pievienotā vērtība ir farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas 
sektorā. Tas liecina, ka šis sektors sniedz vislielāko pienesumu ķīmijas nozarē. Tālāk seko ķīmisko vielu 
un ķīmisko produktu ražošanas sektors, kur viens darbinieks sniedz Ls 17,84 tūkst. lielu pievienoto 
vērtību gadā. Ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes sektors ir arī to sektoru vidū, kuros pievienotā 
vērtība ir lielāka par vidējo rādītāju ķīmijas nozarē.  

Sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā pievienotā vērtība ir nozarē 
vismazākā. Nākamais rādītājs šajā ziľā ir gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas sektors.  

Salīdzinot apgrozījumu uz uzľēmumu un vienu darbinieku, ir redzams, ka ķīmisko vielu un 
ķīmisko produktu ražošanas sektors rada vislielāko apgrozījumu uz vienu darbinieku nozarē. Tas ir par 
aptuveni ceturto daļu vairāk nekā nozares vidējais rādītājs. Tālāk seko farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošanas sektors, pārsniedzot par piekto daļu nozares vidējo rādītāju. gumijas 
un plastmasas izstrādājumu ražošanas un atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas; materiālu 
pārstrādes sektora rezultāti ir līdzīgi nozares vidējam rezultātam. 

Visaugstākie rādītāji ir ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas un gumijas un plastmasas 
izstrādājumu ražošanas sektorā, kā arī jau pieminētajā sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sektorā.  

Salīdzinot apgrozījumu uz vienu darbinieku un pievienoto vērtību uz vienu darbinieku, kas 
norāda, cik lielu pienesumu sniedz katrs darbinieks salīdzinājumā ar tā radīto apgrozījumu, redzams, ka 
visaugstākie rādītāji ir ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes un notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas 
sektorā. Tālāk seko farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas sektors, kurā katrs 
darbinieks rada lielu pievienoto vērtību salīdzinājumā ar pārējiem ķīmijas nozares sektoriem.  

Viszemākie rādītāji ir ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, gumijas un plastmasas 
izstrādājumu ražošanas, atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas; materiālu pārstrādes un 
sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā, proti, viens šo sektoru uzľēmumu 
darbinieks sniedz zemu pievienoto vērtību, tādējādi šajās nozarēs ir zemāka efektivitāte, salīdzinot ar 
pārējiem sektoriem.  
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Aplūkojot investīcijas uz vienu uzľēmumu, skaidri iezīmējas farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošanas sektora pārsvars pār citiem sektoriem, proti, šajā sektorā investīcijas 
ir septiľas reizes lielākas par vidējo rādītāju nozarē. Tas liecina, ka šis sektors ir perspektīvs. 
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas sektora attīstības iespējas ir lielas, 
turklāt šim sektoram ir raksturīgas investīcijas tehnoloģiju un jaunu medikamentu izstrādē. Līdz ar to šī 
sektora rādītāji ir labāki. 

Pārējos sektoros investīcijas ir uz pusi mazākas par nozares vidējo rādītāju un sanitārijas un citu 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektoram investīcijas ir zem 5% no nozares vidējā rādītāja. 
Iespējams, ka to ietekmē mazo uzľēmumu īpatsvaru un ierobežotās attīstības iespējas.  

Nodarbināto skaits iezīmē aptuveno uzľēmumu sadalījumu pēc to lieluma, proti, jo lielāks 
nodarbināto skaits, jo vairāk vidējo uz lielo uzľēmumu sektorā. gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošanas un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas sektorā darbinieku skaits ir uz vienu 
uzľēmumu ir viens zemākajiem nozarē, norādot, ka, visdrīzāk, vairums uzľēmumu šajā sektorā ir mikro 
un mazie uzľēmumi. Vislielākais darbinieku skaits uz vienu uzľēmumu ir farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošanas sektorā, kas norāda nozares specifiku un to, ka šajā sektorā ir maz 
uzľēmumu, taču tie ir lieli. Tāpēc arī uzľēmējdarbības uzsākšanas šķēršļi varētu būt lieli, izskaidrojot, 
kāpēc uzľēmumu attīstības dinamika šajā sektorā nav tik liela.  

Visbeidzot, aplūkojot viena darbinieka algu gadā,
44

 redzams, ka farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošanas sektorā ir vislielākais atalgojums. Tas ir gandrīz par 50% lielākas kā 
vidēji nozarē. Pārējos sektoros atalgojums ir tuvu vidējam rādītājam. Mazāks atalgojums it gumijas un 
plastmasas izstrādājumu ražošanas un sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
sektorā.  

Algas atbilst darbinieku efektivitātei
45

, proti, tie darbinieki, kuri spēj no to saražotā apjoma sniegt 
lielāku pienesumu uzľēmumam saľem arī lielāku atalgojumu. Tādējādi farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošanas un ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes sektorā strādājošie sniedz 
vislielāko pievienoto vērtību un saľem vislielāko atalgojumu šajā nozarē.  

Atalgojums ķīmijas nozarē Latvijā 

Analizējot datus par bruto darba algas dinamiku, redzams, ka vidēji ķīmijas nozarē bruto darba 
alga 2011. gadā ir gandrīz 480 latu, divas reizes pārsniedzot 2005. gada līmeni. Nedaudz lielāka bruto 
darba alga bija 2008. gadā, kad tā sasniedza gandrīz 500 latu. 2009. un 2010. gadā vidējā bruto darba 
alga samazinājās (Tabula Nr. 15), taču ne tik lielā mērā kā nozares apgrozījums (Tabula Nr. 12).  

Tabula Nr. 15. Vidējā bruto darba alga sadalījumā pa sektoriem no 2005. līdz 2011. gadam (Ls).
46

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% 

izmaiņas 

 Ķīmiskās rūpniecības apakšnozare 276 346 456 533 514 508 532 4,7% 

(20) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 
ražošana 

229 279 361 447 434 453 449 -0,9% 

(21) Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko 
preparātu ražošana 

375 502 632 774 677 639 714 11,7% 

(22) Gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošana 

215 273 369 392 381 385 404 4,9% 

(23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu 
ražošana 

284 328 463 517 563 555 560 0,9% 

 Ūdens apgādes un attīrīšanas apakšnozare 227 274 382,5 485 468 465 489,5 5,3% 

(36) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde  238 288 413 522 512 524 556 6,1% 

(37) Notekūdeľu savākšana un attīrīšana 216 260 352 448 424 406 423 4,2% 

 Atkritumu pārstrādes apakšnozare 193 239 355 470 442 392 415 5,9% 

(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un 
izvietošana; materiālu pārstrāde 

231 289 398 455 431 439 470 7,1% 

                                                      
 
 
44

 Vidējā alga aprēķināta kā personāla izmaksas attiecība pret darbinieku skaitu. 
45

 Apgrozījumam uz vienu darbinieku un pievienotās vērtības apjomam uz vienu darbinieku. 
46

 Dati iekļauj ķīmijas nozares pētāmos darbības veidus, izľemot 19.20, 72.11 darbības veidus publiski pieejamās informācijas 
ierobežotības dēļ, bet ir iekļauts viss 23 NACE 2. red. darbības veids. 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% 

izmaiņas 

(39) Sanitārija un citi atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumi 

154 188 311 484 452 345 360 4,3% 

 Ķīmijas nozare 232 286 398 496 474 455 479 5,3% 

Avots: CSP 

Aplūkojot algu apmēru sadalījumā pa sektoriem, redzams, ka vislielākā bruto darba alga ir 
farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas sektora darbiniekiem, kuru atalgojums 
pārsniedz 710 latus. Viszemākā alga ir sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, 
gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas un notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas sektoros, 
proti, ir zem vidējā rādītāja ķīmijas nozarē.  

6.2. Tirgus apjoms un tā prognozes 
Nozares attīstības prognozes vietējā tirgū 

73,8% no naftas pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, 
farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu 
veikšanas biotehnoloģijā sektora aptaujātajiem uzľēmējiem un 66,7% no ūdens ieguves, attīrīšanas un 
apgādes, notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas uzľēmējiem, kā arī 83,3% no atkritumu savākšanas, 
apstrādes un izvietošanas, materiālu pārstrādes, sanitārijas un citi atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sektora uzľēmējiem uzskata, ka nozaru uzľēmumu apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū 
paliks tādā pašā līmenī (Attēls Nr. 16).  

 
Attēls Nr. 16 

Ķīmijas nozares uzņēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā tirgū (%) 
sadalījumā pēc nozares sektoriem 

Avots: Aptaujas dati 

Visvairāk (33,3%) ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeľu savākšanas un 
attīrīšanas sektora uzľēmumu prognozē, ka uzľēmumu apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū varētu 
pieaugt, lai gan nozarē kopumā šādas prognozes izsaka 10 – 33,3% respondentu sadalījumā pa 
sektoriem. 

Savukārt uzľēmuma apgrozījuma samazināšanos vietējā tirgū 2012. gadā visvairāk prognozē 
atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas, materiālu pārstrādes, sanitārijas un citi atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu sektora uzľēmēji (6,7%). 

Kopumā uzľēmēju prognozes par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū ir 
piesardzīgas, jo lielākā daļa respondentu visos sektoros paredz, ka apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī. 
Salīdzinot ar uzľēmēju iepriekš analizēto viedokli par nozares attīstību tuvākajā nākotnē, varam secināt, 
ka vispārējās tendences ir līdzīgas, proti, vairums respondentu prognozē, ka nozares vispārējā attīstība 
un apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū paliks tādā pašā līmenī kā pašlaik. Taču makroekonomiskie dati 
norāda, ka nozare sāk atgūties. Tas liecina, ka uzľēmēju prognozes neietver 2012. gada sākumā 
izskanējušās ziľas par ātrāku atveseļošanos no ekonomiskās recesijas, nekā cerēts.  
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(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; 
materiālu pārstrāde; (39) Sanitārija un citi atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumi 

(36) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;(37) Notekūdeľu 
savākšana un attīrīšana 

(19.2) Naftas pārstrādes produktu ražošana; (20) Ķīmisko 
vielu un ķīmisko produktu ražošana; (21) Farmaceitisko 
pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana; (22) 
Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana; (23) … 

Pieaugs Paliks tādā pašā līmenī Samazināsies 
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Attēls Nr. 17 

Ķīmijas nozares uzņēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā tirgū (%) 
sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Lielākā daļa nozares uzľēmēju prognozē, ka uzľēmuma apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū 
paliks līdzšinējā līmenī. Neliela daļa no mazo un mikrouzľēmēju (attiecīgi 5,4% un 9,5%) paredz 
apgrozījuma samazināšanos 2012. gadā. Savukārt 13% - 28,6% uzľēmēju prognozē uzľēmuma 
apgrozījuma pieaugumu 2012. gadā (Attēls Nr. 17).  

Kopumā secinām, ka uzľēmēju prognozes par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā 
vietējā tirgū ir piesardzīgas un atbilstoši iepriekš analizētajām uzľēmēju prognozēm par vispārējo 
nozares attīstību. Tomēr lielākā daļa respondentu paredz, ka apgrozījums un nozares attīstība paliks 
līdzšinējā līmenī.  

Uzľēmēju prognozes sadalījumā pēc uzľēmuma lieluma liecina, ka mazo un mikro uzľēmumu 
viedokļi ir atšķirīgi. Tā kā šāda tipa uzľēmumiem ir specifisks darbības veids, tas varētu liecināt, ka 
uzľēmēji, vērtējot apgrozījuma prognozes, ne tikai ľem vērā kopējo nozares attīstību, bet arī sava 
darbības veida prognozes, kuras salīdzinoši vairāk uzľēmēju apgrozījuma prognozes ir pozitīvas, nevis 
negatīvas. Turklāt valdība šo nozari ir noteikusi kā prioritāti valsts attīstībā, proti, arī tas pozitīvi ietekmēs 
makroekonomiskos rādītājus, ko nozares uzľēmumu pārstāvji, iespējams, nav ľēmuši vērā, pildot 
aptauju. 

Apkopojot uzľēmēju aptaujas rezultātus pa reģioniem, var secināt, ka lielākā daļa uzľēmēju 
uzskata, ka uzľēmumu apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū paliks nemainīgs.  

Analizējot uzľēmumu prognozes sadalījumā pa reģioniem 2012. gadā vietējā tirgū, secinām, ka 
visoptimistiskākie ir Rīgas reģiona ķīmijas nozares uzľēmēji, no kuriem 35,3% respondentu 2012. gadā 
vietējā tirgū paredz nozares apgrozījuma apjoma pieaugumu. 

 
Attēls Nr. 18 

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozares uzņēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā 
vietējā tirgū (%) sadalījumā pa reģioniem 

Avots: Aptaujas dati 

Savukārt Latgales un Kurzemes reģionos visi uzľēmēji uzskata, ka apgrozījums 2012. gadā 
vietējā tirgū paliks līdzšinējā līmenī, bet attiecīgi 8,3% un 8,8% Zemgales un Rīgas reģiona uzľēmēju 
prognozē, ka uzľēmumu apgrozījums vietējā tirgū 2012. gadā samazināsies. Pierīgas un Rīgas reģionu 
uzľēmēju domas atbilst iepriekš analizētajām tendencēm – lielākā daļa attiecīgi 75% un 80% uzľēmēju 
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prognozē, ka apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī, bet attiecīgi 20% un 25% uzľēmēju 2012. gadā 
vietējā tirgū paredz apgrozījuma pieaugumu (Attēls Nr. 18).  

Līdz ar to secinām, ka kopumā uzľēmēju prognozes par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām 
2012. gadā vietējā tirgū ir piesardzīgas, turklāt būtiskas atšķirības uzľēmēju vērtējumā sadalījumā pa 
reģioniem netika identificētas. 

Nozares attīstības prognozes eksporta tirgū 

Analizējot ķīmijas nozares uzľēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā 
eksporta tirgū sadalījumā pa nozares sektoriem, secinām, ka nozarē kopumā ir tāda daļa uzľēmēju, kuri 
savu produkciju neeksportē. 83,3% aptaujāto uzľēmēju divus no trim analizētajiem sektoriem, kas 
galvenokārt saistīti ar ūdens ieguvi, attīrīšanu, apgādi, atkritumu savākšanu, apsaimniekošanu un citām 
saistītām darbībām (skatīt iepriekšējo attēlu), savu produkciju neeksportē. Savukārt naftas pārstrādes 
produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko 
minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā sektora 
uzľēmumu lielākā daļa produkciju eksportē, un tikai 36,1% uzľēmēju norādīja, ka tie ar eksportu 
nenodarbojas (Attēls Nr. 19). 

 
Attēls Nr. 19 

Ķīmijas nozares uzņēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā eksporta tirgū (%) 
sadalījumā pa nozares sektoriem 

Avots: Aptaujas dati 

Izvērtējot to uzľēmumu sniegtās atbildes, kas nodarbojas ar eksportu, secinām, ka sadalījumā 
pa sektoriem 13,3% - 16,7% ķīmijas nozares uzľēmēju paredz apgrozījumu līdzšinējā līmenī, bet   3,3% 
- 32,8% uzľēmēju prognozē, ka apgrozījums 2012. gadā eksporta tirgū pat pieaugs. 

Analizējot aptaujas rezultātus par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā eksporta tirgū, 
var secināt, ka 17,4% - 31,3% no visiem uzľēmumiem, kas produkciju eksportē, 2012. gadā prognozē 
eksporta pieaugumu, piemēram, 31,3% lielo uzľēmumu prognozē, ka uzľēmuma apgrozījums eksporta 
tirgū pieaugs. 

 
Attēls Nr. 20 

Ķīmijas nozarē uzņēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā eksporta tirgū (%) 
sadalījumā pa uzņēmuma lieluma kategorijām 

Avots: Aptaujas dati 
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Mazo uzľēmumu kategorijā vairākums respondentu (56,8%) norādīja, ka tie nenodarbojas ar 
produkcijas eksportu, bet ievērojami mazāka respondentu daļa (21,6%) uzskata, ka apgrozījums 
2012. gadā eksporta tirgū pieaugs. Vidējo uzľēmumu kategorijā uzľēmēju prognozes ir līdzīgas, proti, 
17,4% aptaujāto prognozē apgrozījumu līdzšinējā līmenī. Līdzīgs skaits (56,6%) vidējo uzľēmēju 
norādīja, ka tie produkciju neeksportē (56,8% mazo uzľēmumu kategorijā). Savukārt 61,9% 
mikrouzľēmumu produkciju neeksportē, līdz ar to šajā kategorijā līdzīga respondentu daļa (19%) 
prognozē, ka apgrozījums 2012. gadā eksporta tirgū paliks līdzšinējā līmenī vai pieaugs. Kopumā var 
secināt, ka lielie uzľēmumi ievērojami optimistiskāk vērtē eksporta iespējas. Savukārt nozarē sadalījumā 
pēc uzľēmumu lieluma no 10,8% līdz 13% uzľēmēju prognozē, ka uzľēmuma apgrozījums eksporta 
tirgū 2012. gadā varētu samazināties (Attēls Nr. 20). 

Salīdzinot uzľēmēju viedokli par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū, kas tika 
analizētas iepriekš, un eksporta tirgū, secinām, ka uzľēmēju prognozes kopumā ir pozitīvākas par 
eksporta tirgu, tā kā, izvērtējot vietējā tirgus apgrozījumu, visās uzľēmumu lieluma kategorijās 
vairākums respondentu prognozēja, ka apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī, taču, analizējot apgrozījuma 
izmaiľas eksporta tirgū, ľemot vērā tikai tos uzľēmumus, kas eksportē savu produkciju, vairums 
respondentu prognozē, ka apgrozījums pieaugs (17,4% - 31,3% uzľēmumu). 

Optimistiskākas prognozes eksporta tirgū salīdzinājumā ar vietējo tirgu varētu būt skaidrojamas 
ar recesijas apmēru salīdzinājumā ar Eiropu. Laikā, kad Latvija sāk atgūties atkopties recesijas straujāk 
nekā ES radušās problēmas ar tās dalībvalstīm, radot bažas par tālāko notikumu gaitu.  

Analizējot uzľēmēju aptaujas datus pa reģioniem, var secināt, ka vairums aptaujāto Pierīgas 
reģiona (56,3%), Vidzemes reģiona (50%), Kurzemes reģiona (85,7%), Zemgales reģiona (41,7%) un 
Latgales reģiona (81,8%) uzľēmēju savu produkciju neeksportē. Visvairāk aptaujāto uzľēmumu, kuri 
produkciju eksportē, pēc aptaujas datiem ir Rīgas reģionā, jo vien trešā daļa jeb 35,3% šī reģiona 
uzľēmēju norādīja, ka nenodarbojas ar eksportu. 

 
Attēls Nr. 21 

Ķīmiskās rūpniecības apakšnozares uzņēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā 
eksporta tirgū (%) sadalījumā pa reģioniem 

Avots: Aptaujas dati 

Izvērtējot tos uzľēmumus, kas savu produkciju realizē ārējos tirgos, secinām, ka liela daļa Rīgas 
reģiona uzľēmēju (38,2% no visiem respondentiem) prognozē, ka apgrozījums 2012. gadā eksporta 
tirgū pieaugs vai paliks līdzšinējā līmenī (20,6%). Līdzīgi kā Rīgas reģionā vairums Pierīgas reģiona 
uzľēmēju (25% no visiem respondentiem) prognozē apgrozījuma pieaugumu. Vidzemes reģionā 
līdzvērtīga respondentu daļa (20%) prognozē, ka apgrozījums eksporta tirgū pieaugs vai paliks līdzšinējā 
līmenī. Arī Zemgales un Kurzemes reģiona respondentu domas dalās – līdzvērtīga aptaujāto daļa 
(attiecīgi 25% Zemgales reģionā un 7,1% Kurzemes reģionā) norādīja, ka apgrozījums paliks līdzšinējā 
līmenī vai samazināsies. Latgales reģionā visi eksportējošie uzľēmumi (18,2%) norādīja, ka 
apgrozījums 2012. gadā eksporta tirgū paliks līdzšinējā līmenī (Attēls Nr. 21). 

Kopumā, salīdzinot uzľēmēju prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū un 
eksporta tirgū, redzams, ka Rīgas, Pierīgas un Vidzemes reģionu eksportējošo uzľēmumu apgrozījuma 
prognozes eksporta tirgū ir pozitīvākas (ľemot vērā tikai eksportējošo uzľēmēju viedokli), bet pārējos 
reģionos prognozes vietējā tirgū ir skeptiskākas, jo vairums uzľēmēju paredz, ka 2012. gadā 
apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī. 
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6.3. Investīcijas un sadarbība 
Svarīgs nozares darbību ietekmējošs faktors ir investīcijas nozarē. Investīciju raksturojums 

ietver analīzi gan par investīcijām ķīmijas nozarē Eiropā kopumā, gan Latvijā. 

Investīcijas ķīmijas nozarē ES 

Ķīmijas rūpniecības apakšnozare ir otra lielākā ES ražošanas apakšnozare pēc investīciju 
lieluma. 2007. gadā šajās apakšnozarēs tika veiktas investīcijas 28,9 miljardu eiro apmērā, savukārt 
gumijas un plastmasas ražošanas sektorā investīcijas bija ievērojami zemākas (13,7 miljardi eiro) (Attēls 
Nr. 22).  

 
Attēls Nr. 22 

Investīcijas apstrādes rūpniecībā ES, 2007. gads (miljardi eiro) 
Avots: Eiropas Ķīmiskās rūpniecības padome (CEFIC), 2011 

Investīcijas inovācijās, ieskaitot pētniecību un attīstību, ir galvenais elements, kas nodrošina 
ķīmijas sektora nākotni. Šie ieguldījumi veicina jaunu tehnoloģiju attīstību un inovācijas, kā arī 
uzľēmumu pielāgošanu tirgus prasībām (Attēls Nr. 23).  

 

Attēls Nr. 23 
Investīcijas ķīmiskās rūpniecības apakšnozarē ES no 1998. gada līdz 2008. gadam (miljardi eiro) 

Avots: Eiropas Ķīmiskās rūpniecības padome (CEFIC), 2011 

Izvērtējot investīciju dinamiku 10 gadu periodā, redzams, ka investīcijas ķīmijas nozarē ir 
mainīgas. Līdz 2008. gadam investīciju apmērs kopumā palielinājies no 7,6 miljardiem eiro līdz 
8,1 miljardam eiro, turklāt 2007. un 2008. gadā investīciju apmērs apakšnozarē bija nemainīgs, proti, 
8,1 miljards eiro.  

2008. gadā 8,1 miljardu lielās investīcijas pētniecībā un attīstībā ES ķīmijas nozarē veidoja 
aptuveni 4,2% no ekonomikas pievienotās vērtības. 10 gadu periodā ES ķīmijas nozares ieguldījumi 
pētniecībā un attīstībā sasniedza vidēji 7,8 miljardus gadā. 

Investīcijas ķīmijas nozarē Latvijā 

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

47
 

Tabula Nr. 16. Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās 2005.-2010. gadā (tūkst. Ls) pēc NACE 
2.red. klasifikācijas,

48
 

 Gads 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

(C19.2) Naftas pārstrādes produktu ražošana nav datu nav datu nav datu nav datu 80 16 

(C20) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 9 374 15 266 27 827 16 116 8 849 8 123 

(C21) Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko 
preparātu ražošana 5 514 7 509 12 127 15 593 nav datu nav datu 

(C22) Gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošana 14 158 18 525 27 650 18 826 12 226 7 831 

(C23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 37 005 78 128 130 300 147 510 105 451 47 873 

(E36) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 36 367 18 446 18 507 61 279 31 245 10 947 

(E37) Notekūdeľu savākšana un attīrīšana 12 675 21 733 41 856 45 374 36 360 10 666 

(E38) Atkritumu savākšana, apstrāde un 
izvietošana; materiālu pārstrāde 20 675 25 679 35 006 63 254 34 764 8 708 

(E39) Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumi 404 405 836 476 86 20 

Avots: CSP 

Izvērtējot ķīmijas nozarē darbojošos uzľēmumu bruto kapitālieguldījumu apmērs materiālās 
lietās (turpmāk – bruto kapitālieguldījumu) dinamiku, secinām, ka vislielāko bruto kapitālieguldījumu daļu 
nozarē veido nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas sektors. Laika periodā no 2005. līdz 
2008. gadam sektora bruto kapitālieguldījumu apmērs audzis no Ls 37 milj. 2005. gadā līdz Ls 147 milj. 
2008. gadā, taču no 2008. gada līdz 2009. gadam bruto kapitālieguldījumi samazinājās līdz Ls 105 milj. 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu kapitālieguldījumi samazinājās vairāk nekā divas reizes, proti, 
līdz Ls 47,8 milj. 

Savukārt vismazākās investīcijas nozarē ir naftas pārstrādes produktu ražošanas apakšsektorā 
(NACE 19.2), kurā bruto kapitālieguldījumi 2010. gadā veidoja Ls 0,016 milj. apmērā. 

Kopumā redzams, ka starp dažādiem ķīmijas nozares sektoriem pastāv būtiskas atšķirības bruto 
kapitālieguldījumu apmēra ziľā, vislielākie kapitālieguldījumi bijuši nemetālisko minerālu izstrādājumu 
ražošanas sektorā, lai gan vispārējās kapitālieguldījumu apmēra izmaiľu tendences ir līdzīgas. 

2010. gadā ūdens apgādes un attīrīšanas un atkritumu pārstrādes apakšnozarē investīciju 
apmērs samazinājās vidēji trīs reizes. Tas varētu norādīt uz to, ka nākotnē nozares attīstībā netiek 
ieguldīts tik daudz kā iepriekšējos periodos (Attēls Nr. 13).  

Padziļināti izvērtējot atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas sektora investīcijas, 
Latvijas Atkritumu saimniecības uzľēmumu asociācija (LASUA) norāda, ka sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas poligonu izveidē un esošo atkritumu izgāztuvju rekultivācijā pat 80 - 85% kopējā 
finansējuma veido ES struktūrfondu līdzekļi. Sadzīves atkritumu joma, pateicoties šīm investīcijām, pēc 
eksperta domām tuvākajā laikā tiks sakārtota. Izvērtējot ārvalstu labās prakses piemērus, asociācija min 
faktu, ka, piemēram, Holandē atkritumu apsaimniekošanās poligoni ir jau darbojas kā izejvielu tirgus, ne 
tikai kā atkritumu apglabāšanas vietas. 

Tāpat atkritumu sektora uzľēmumu attīstībā investē arī paši uzľēmumu īpašnieki un 
pašvaldības. Tāpat ir vairāki ārvalstu kompāniju investīciju piemēri. Tā SIA „L&T” ar ārvalstu investīcijām 
aptuveni 5-6 milj. latu apmērā izveidoja savu atkritumu poligonu un šobrīd plāno izveidot atkritumu 
šķirošanas centru, pārveidojot kurināmajam derīgos atkritumus par enerģijas derīgo brikešu (RDS) 
ražošanas punktu. 

Papildus tam, asociācija norāda, ka biodegradējamo jeb kompostējamo atkritumu jomā, sākot ar 
2014. gada vidu, stāsies spēkā ES direktīva 2008/98/EK par atkritumiem. Direktīvas nosacījumu 
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 Attēlā nav iekļauti šādi dati, kuri CSP datu bāzē nav pieejami līdz 2008. gadam NACE 19.2 - Naftas pārstrādes produktu 
ražošanas apakšsektoram, NACE 21 - Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas sektora kapitālieguldījumi 
2009. un 2010. gadam. Tabulā ir iekļauts viss NACE 2.red. 23 sektors. 
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ieviešanai tiks plānots finansējums nākamajā ES struktūrfondu plānošanas periodā, tādējādi dodot 
cerību, kā šajā darbības jomā tiks piešķirti Eiropas struktūrfondu līdzekļi. 

Starptautiskā sadarbība pārsvarā notiek ar augstskolu starpniecību. Tomēr visintensīvākā 
starptautiskā sadarbība bijusi 2011. gadā, kas bija starptautiskais ķīmijas gads, ko Apvienoto nāciju 
organizācija (ANO) pēc Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienības (International Union 
of Pure and Applied Chemistry) iniciatīvas noteic par godu Marijas Kirī Nobela prēmijas saľemšanas 
100. gadu jubilejai. Šī gada ietvaros tika veidoti vairāki starptautiski projekti, tostarp arī Latvijā.

49
 

6.4. Nozares SVID analīze 
Sadaļās iepriekš analizēti atsevišķi makroekonomiskie rādītāji sadalījumā pa nozares sektoriem, 

tādēļ šajā sadaļā tiks raksturota vispārējā situācija nozarē, pamatojoties uz nozares stipro, vājo pušu, kā 
arī iespēju un draudu izvērtējumu (SVID analīzi).  

Ķīmijas nozares SVID analīze izstrādāta, pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju un 
konsultācijām ar nozares ekspertiem, un papildināta ar strukturētajās intervijās ar nozares uzľēmumiem 
iegūto informāciju. 

Tabula Nr. 17. Ķīmiskās rūpniecības apakšnozares SVID analīze
50

 

Stiprās puses Vājās puses 

- Labas ražošanas un pētniecības tradīcijas un 
pieredze 

- Augsts zinātnisko pētījumu līmenis jau esošajā 
infrastruktūrā 

- Augsta produkcijas kvalitāte, atbilstoša ES 
standartiem 

- Plaša starptautiskā sadarbība to uzľēmumu starpā, 
kuri eksportē savu produkciju 

- Spēcīga atkritumu sektora uzľēmumu asociācija 
(LASUA) un  ķīmiskās ražošanas sektora 
uzľēmumu asociācija Latvijas Ķīmijas un farmācijas 
uzľēmumu asociācija (LAĶIFA), kas ietver gan 
privātos, gan pašvaldību uzľēmumus un ļauj 
nodrošināt vienotu interešu pārstāvību, diskusijas 
par ES direktīvām, to ieviešanu, rast vienotu 
viedokli 

- Nozarē atzītas izglītības iestādes, kurās tiek 
īstenotas atkreditētas ar nozari saistītas izglītības 
programmas 

- Nozarē nesenā pagātnē bijis augsts investīciju 
līmenis 

- Valsts noteikusi kā prioritāru nozari 

- Vāji attīstīta pētnieciskā infrastruktūra 

- Ierobežoti finansiālie resursi nozares uzľēmumiem, 
lai ieguldītu uzľēmumu attīstībā 

- Nepietiekama jauno tehnoloģiju ieviešana ražošanā 

- Spējīgu nozares zinātnieku aizplūšana uz ārvalstīm 

- Vāji attīstīta uzľēmēju sadarbība ar pētniecības 
centriem, fragmentācija 

- Nesakārtota atkritumu šķirošanas joma, t.sk. šīs 
jomas normatīvais regulējums

 
 

- Latvijā nav attīstīta pārstrādes rūpniecība no otrreiz 
pārstrādājamiem materiāliem, izejvielas tiek 
eksportētas pārstrādei un citām valstīm (piemēram, 
uz Ķīnu, Ukrainu), kas būtiski sadārdzina pārstrādes 
izmaksas

 
 

- Vairākās jomās Latvija atpaliek no citām ES valstīm, 
piemēram, brikešu ražošanā 

- Darbaspēka novecošanās, 50% darbinieku vidējais 
vecums naftas pārstrādes produktu ražošanas, 
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, 
farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu 
ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu 
ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu 
veikšanas biotehnoloģijas uzľēmumu sektorā ir no 
51 līdz 60 gadiem 

- Kvalificēta darbaspēka trūkums: 

- Nozarē ir atsevišķas profesijas, kuras ir 
nepieciešamas darba tirgum, bet kurā 
izglītības iestādēs nepiedāvā attiecīgu 
apmācību, piemēram, ķīmijas tehnologs, 
farmācijas tehnologs

51
 

- Nozares profesionālo izglītības iestāžu 
absolventiem trūkst komunikāciju prasmju un 
prasmju strādāt komandā, kas kavē šo 

                                                      
 
 
49

 UNESCO, Starptautiskais ķīmijas gads, http://www.unesco.lv/lv/unesco/gadi-un-dekades/starptautiskais-kimijas-
gads/starptautiskais-kimijas-gads-1/. 
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 Par pamatu SVID analīzei ľemts Latvijas Organiskās sintēzes institūta „Pētījums par Latvijas ķīmijas un farmācijas nozares 
turpmākās attīstības iespējām”, 2005. gads, atrodams interneta vietnē 
http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_21147_1.pdf, kas papildināts ar ekspertu konsultācijās iegūto informāciju 
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 Dace Šaitere, AS Grindex, Personāla departamenta vadītāja. 

http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_21147_1.pdf
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darbinieku iekļaušanos uzľēmumos, turklāt 
izglītības iestādēs apmācības nodrošinājums 
šo iemaľu attīstīšanai ir nepietiekams. 

- Farmācijas sektorā trūkst zāļu reģistrācijas 
speciālistu un zāļu blakusparādību speciālistu, 
kuru uzľēmumi par saviem līdzekļiem 
apmācībās sūta mācīties uz ārzemēm

52
 

- Atkritumu apsaimniekošanas sektorā trūkst 
augsta līmeľa vides zinātľu speciālisti, tādēļ 
šajās profesijās strādā speciālistu ar izglītību 
citās jomās

53
 

- 33-50% nozares uzľēmumu profesionālās 
pilnveides kursus darbiniekiem rīko retāk nekā 
reizi gadā vai nekad, 33-48% uzľēmumu 
nozarē nav gatavi finansēt darbinieku 
kvalifikācijas celšanu, līdz ar to daļai 
darbinieku profesionālās prasmes netiek 
attīstītas pietiekamā līmenī

54
 

Iespējas Draudi 

- Palielināt pievienotās vērtības īpatsvaru 

- Veicināt pētniecību un inovācijas (attīstot zinātnes 
un uzľēmējdarbības saikni, kas ļautu izstrādāt 
inovatīvus oriģinālproduktus) 

- Papildu finansējuma piesaiste no ES 
struktūrfondiem 

- Pilnveidot esošo izglītības sistēmu atbilstoši 
nozares vajadzībām 

- Attīstīt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu zinātniski 
pētnieciskajām institūcijām 

- Izveidot vienotu pārstrādes rūpniecības punktu 
Baltijas reģionā

55
  

- Kvalificētā darbaspēka aizplūšana uz ārzemēm 

- Biežas izmaiľas normatīvajos aktos 

- Nozares ražotāju cenu izmaiľas (ražošanas 
izmaksu cenu kāpums) 

- Neziľa par galveno tirdzniecības partnervalstu 
attīstības perspektīvām 

- Ekonomiskā krīze var būtiski ietekmēt nozares 
attīstību 

- Zemā jauniešu interese par nozarē saistītajām 
profesijām   

- Samazinās ar nozari saistīto studentu skaits  
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7. Nozares darbaspēka raksturojums un 
prognozes 

Iepriekšējās sadaļās analizēta nozares makroekonomiskā situācija (kapitālieguldījumi, 
eksportspēja, ražotāju cenu izmaiľas, nodarbināto un uzľēmumu skaits, u.c.), tādēļ šajā un turpmākajās 
sadaļās tiks sniegta padziļināta analīze par nozarē nodarbinātajiem, t.sk. darbinieku raksturojums pa 
vecuma grupām un dzimumiem, darbinieku mainību, darbinieku kompetenču un prasmju, kā arī atlases 
kritēriju vērtējums, pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas datiem. 

7.1. Darbinieku raksturojums pēc vecuma un dzimuma  
Vislielākais darbinieku skaits naftas pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko 

produktu ražošanas, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un 
plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un 
eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā sektoros ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem un vecāki par 
60 gadiem. Savukārt ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas 
sektorā vecumā no 41 līdz 50 gadiem. Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas, materiālu 
pārstrādes, sanitārijas un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā visvairāk darbinieku ir 
vecumā no 25 līdz 40 gadiem (45%) un vecumā no 51 līdz 60 gadiem (25%) (Attēls Nr. 24).  

 
Attēls Nr. 24 

Uzņēmumu darbinieku skaita raksturojums pēc vecuma (%) sadalījumā pa ķīmijas nozares 
sektoriem 

Avots: Aptaujas dati 

Sektorā, kas saistīts ar ūdens ieguvi, attīrīšanu, apgādi, lielākais ir darbinieku skaits ir vecumā 
no 41 līdz 50 gadiem (38,9%), nedaudz mazāk darbinieku – vecumā no 25 līdz 40 gadiem, divreiz 
mazāk ir darbinieku, kas vecāki par 51 gadu (19,6%).  

Savukārt sektorā, kas saistīts ar atkritumu savākšanu, apsaimniekošanu un citām darbībām, 
gandrīz puse (45%) darbinieku ir vecumā no 25 līdz 40 gadiem, bet 30% darbinieku ir vecāki par 51 
gadu.  
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Naftas, ķīmisko, farmaceitisko, gumijas un citos ražošanas sektoros lielākā daļa strādājošo ir 
vecumā no 25 līdz 40 gadiem (45%). Neskatoties uz to, šajā sektorā 25% darbinieku ir vecumā no 51 
līdz 60 gadiem un 25% - vecāki par 60 gadiem. Līdz ar to secinām, ka puse darbinieku (50%) šajā 
sektorā ir vecāki par 51 gadu. Tas liecina par to, ka nākotnē šajā sektorā varētu rasties problēmas, kas 
saistītas ar darbaspēka novecošanos, tādēļ pašlaik īpaši jāvērš uzmanība uz jauniešu piesaisti darbā 
šajā sektorā. 

Arī AS „Grindeks” Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere atzīmēja, ka darbinieku 
novecošanās problēma nozarē ir būtiska, turklāt tā vērojama arī AS „Grindeks” - lielākā daļa darbinieku 
ir vecāki par 45 gadiem, aptuveni 80 darbinieku no visiem 727 darbiniekiem ir pensijas vecumā, līdz ar to 
uzľēmumā ir augsts pieprasījums pēc jauniem darbiniekiem. Eksperte norāda, ka nozares profesiju 
popularitāte strauji kritās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad liela daļa nozares uzľēmumu tika 
likvidēti. Līdz ar to uzľēmums daudz laika un līdzekļu ir ieguldījis nozares izglītības popularizēšanā un 
prestiža celšanā. Tāpat nozares eksperte norāda, ka nozares speciālisti Eiropā ir labāk atalgoti, līdz ar to 
jaunieši dodas apgūt nozares profesijas un pēc tam arī strādāt uz citām Eiropas valstīm. 

Analizējot sieviešu un vīriešu īpatsvaru nozarē pa sektoriem, redzams, ka kopumā ķīmijas 
nozarē vīriešu īpatsvars ir ievērojami lielāks nekā sieviešu (Attēls Nr. 25). 

 

Attēls Nr. 25 
Sieviešu un vīriešu īpatsvars (%) ķīmijas nozarē 

Avots: Aptaujas dati 

Lielākais vīriešu īpatsvars sadalījumā pa sektoriem ir atkritumu savākšanas, apstrādes un 
izvietošanas, materiālu pārstrādes, sanitārijas un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektora 
uzľēmumos (81,8%). 

 Arī naftas pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, 
farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu 
veikšanas biotehnoloģijā sektora uzľēmumos (64,8%) un ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, 
notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas uzľēmumos (61,4%) vīriešu īpatsvars ir lielāks (attiecīgi 35,2% 
un 38,6% - sieviešu).  

Aptaujas rezultāti liecina par ievērojamu vīriešu dominanci ķīmijas nozarē. Tas varētu būt 
saistīts ar nozares sektoru specifiku, jo vairums profesiju nozarē ir saistītas ar inženierzinātnēm, kuras 
izvēlas vairāk vīriešu (Attēls Nr. 25).  

18.2% 

38.6% 

35.2% 

81.8% 

61.4% 

64.8% 

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

(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; 
materiālu pārstrāde; (39) Sanitārija un citi atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumi 

(36) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;(37) 
Notekūdeľu savākšana un attīrīšana 

(19.2) Naftas pārstrādes produktu ražošana; (20) 
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana; (21) 

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu 
ražošana; (22) Gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošana; (23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu 

ražoša 

Sievietes Vīrieši 



   
 

 43 
 

Šī tendence vērojama arī analizējot sieviešu un vīriešu īpatsvaru ķīmijas nozarē sadalījumā pēc 
dzimuma un vecuma. 

 
Attēls Nr. 26 

Sieviešu un vīriešu īpatsvars ķīmijas nozarē (%) sadalījumā pēc dzimuma un vecuma 
Avots: Aptaujas dati 

 

Pētījuma ietvaros sadalījumā pēc dzimuma un vecuma lielākais īpatsvars ķīmijas nozarē visās 
vecuma kategorijās ir vīrieši. Tas liecina par vīriešu dominanci nozarē sadalījumā pēc vecuma, kā arī 
saskan ar iepriekš analizētajām tendencēm sadalījumā pa sektoriem visos nozares sektoros  vērojams 
vīriešu pārsvars. Kopumā nozarē tiek nodarbinātas salīdzinoši maz sieviešu. Visvairāk sieviešu nozares 
sektoros strādā vecumā no 25 līdz 40 gadiem (44,1%), bet vismazāk – vecuma grupā no 51 līdz 60 
gadiem (28,7%). Šī tendence kopumā parāda, ka šajā nozarē vairāk nodarbināti vīrieši dažādos vecuma 
posmos (Attēls Nr. 26). 

Darbinieku mainības raksturojums 

Apkopojot ķīmijas nozares darbinieku mainības tendences, var redzēt, ka vismazākā uzľēmuma 
darbinieku mainība gada laikā ir naftas pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko 
produktu ražošanas, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un 
plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un 
eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā sektora uzľēmumos (82% uzľēmumu mainība ir no 0-
10% gadā, bet 14,8% uzľēmumu - 11-20% gadā).  

 
Attēls Nr. 27 

Uzņēmuma darbinieku mainība gadā (%) ķīmijas nozarē sadalījumā pa nozares sektoriem 
Avots: Aptaujas dati 
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Nedaudz lielāka mainība ir atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas, materiālu 
pārstrādes, sanitārijas un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu uzľēmumos (73,3% uzľēmumu 
mainība ir no 0-10% gadā, bet 33,3% uzľēmumu - 11-20% gadā).  

Vēl lielāka mainība ir ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeľu savākšanas un 
attīrīšanas uzľēmumos (50% uzľēmumu mainība ir no 0-10% gadā, bet 23,3% uzľēmumu - 11-20% 
gadā). Turklāt, šajā sektorā 16,7% uzľēmumu darbinieku mainība ir 21-30% gadā (Attēls Nr. 27). 

Aptaujas rezultātus apliecina arī AS „Grindeks” Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere, 
kura norāda, ka uzľēmumā darbinieku mainība ir ļoti zema. Tas galvenokārt saistīts ar uzľēmuma 
tradīcijām un stabilu darba nodrošinājumu. Divi galvenie visplašāk izplatītākie darbinieku mainības 
iemesli ir pensionēšanās vecuma sasniegšana un darbs ārzemēs. 

Savukārt, analizējot ķīmijas nozare darbinieku mainības tendences sadalījumā pa reģioniem, var 
redzēt, ka darbinieku mainība visos reģionos ir līdzīga (71,4% - 85,7% uzľēmumu mainība ir no 0-10% 
gadā). To var uzskatīt par vidēju darbinieku mainības rādītāju (Attēls Nr. 28).  

 
Attēls Nr. 28 

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

Nedaudz lielāka darbinieku mainība (11-20% gadā) vērojama 12,6% – 28,6% uzľēmumu 
sadalījumā pa reģioniem, bet vienīgais reģions, kurā uzľēmēji norādīja, ka darbinieku mainība ir lielāka 
par 30% gadā, ir Latgales reģions (9,1% aptaujāto uzľēmēju) (Attēls Nr. 28).  

Kopumā būtiskas atšķirības ķīmijas nozares darbinieku mainības rādītājos sadalījumā pēc 
reģioniem, kuros darbojas uzľēmumi, nav vērojamas, bet nedaudz zemāka darbinieku mainība 
vērojama Pierīgas reģionā, bet nedaudz augstāka – Kurzemes reģionā. 

AS „Grindeks” Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere, norāda, ka kopumā reģionos nav 
lielo nozares uzľēmumu, tādēļ darbinieku mainība reģionos var būt augstāka. To daļēji apliecina arī 
aptaujas rezultāti; piemēram, salīdzinot Rīgas un Pierīgas reģionā strādājošo mainību (attiecīgi 76,5% 
un 87,5% nozares uzľēmēju norādīja, ka darbinieku mainība ir 0-10% robežās) ar Kurzemes, Zemgales 
un Latgales reģiona uzľēmumiem, no kuriem nedaudz mazāka (71,4% - 75%) ir to uzľēmēju daļa, 
kuriem darbinieku mainība ir 0 - 10% robežās. Taču Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionā 
salīdzinājumā ar Rīgas un Pierīgas reģionu lielāka daļa ir to uzľēmumu, kuriem darbinieku mainība ir  
11 - 20% robežās (18,2% - 28,6% uzľēmumu). 

72.7% 

75.0% 

71.4% 

80.0% 

87.5% 

76.5% 

18.2% 

25.0% 

28.6% 

20.0% 

6.3% 

17.6% 

6.3% 

5.9% 

9.1% 

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

Latgales reģions 

Zemgales reģions 

Kurzemes reģions 

Vidzemes reģions 

Pierīgas reģions 

Rīgas reģions 

0-10% 11-20% 21-30% virs 30% 



   
 

 45 
 

7.2. Nozarē strādājošo kompetences un prasmes 
Lai izvērtētu nozarē strādājošo kompetences un prasmes, aptaujāti tika komersanti par nozarē 

strādājošo jauno darbinieku un darbinieku ar stāžu zināšanām, prasmēm un kompetencēm novērtējumu.  

Kopumā, vērtējot ķīmijas nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, kuras 
ir jauniešiem, kuri profesionālo izglītību ieguvuši pēdējo trīs gadu laikā, visaugstāk tiek vērtēta 
mērķtiecība (30,9% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5” un 46,4% - ar „4”) un darba prasmes (22,7% 
respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5” un 54,6% - ar „4”) (Attēls Nr. 29) 

 

 
Attēls Nr. 29 

Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtējums ķīmijas nozarē (%) sadalījumā pēc jaunajiem 
darbiniekiem un darbiniekiem ar stāžu 

Avots: Aptaujas dati 

Vērtējot ķīmijas nozares zināšanas, prasmes un attieksmes darbiniekiem ar stāžu, visaugstāk 
tiek vērtēta arī attieksme pret darba pienākumiem (41,2% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „5”, bet 
gandrīz puse aptaujāto jeb 47,4% - ar „4”) un mērķtiecība (27,8% šo kritēriju novērtēja ar „5”, bet vairāk 
nekā puse jeb 53,6% ar - „4”).  

Aptaujas rezultāti liecina, ka tāda personiskā īpašība kā mērķtiecība pēc uzľēmēju domām lielā 
mērā ir izteikta gan darbiniekiem ar stāžu, gan jaunajiem darbiniekiem, bet aptaujas ietvaros netika 
identificētas nekādas zināšanas, prasmes vai attieksmes, ko uzľēmēji kopumā vērtētu zemā līmenī.  
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Pamatojoties uz AS „Grindeks” Personāla departamenta vadītājas Dace Šaiteres viedokli, 
profesionālo izglītības iestāžu absolventiem trūkst komunikāciju prasmju un prasmju strādāt komandā, 
kā arī pašdisciplīna, kas kavē šo darbinieku iekļaušanos kolektīvā. Līdz ar to ekspertes vērtējumā 
izglītības iestādēs ir par maz lekciju kursu komunikācijā, personāla vadībā un sociālpsiholoģijā, kas 
veicinātu šo prasmju attīstīšanu. Vēlams palielināt prakses kvalitāti, lai tā nebūtu formāla, bet jaunietis 
būtu reāli iesaistīts nākamā darba procesā. Ekspertes viedoklis ir saskan ar aptaujas rezultātiem, jo 
spēja iekļauties komandā ir prasme, kas pēc uzľēmēju domām jauniešiem vērtējama kā vidēja līdz 
augsta, un, izvērtējot šo kritēriju, respondentu domas ievērojami dalās – no 32% līdz 34% respondentu 
šo kritēriju novērtēja ar „3”, „4”, un „5”. 

7.3. Nozares darbinieku atlases kritēriji 
Viens no faktoriem, kas ietekmē nodarbinātību nozarē, papildus iepriekš analizētajām jauno un 

pieredzējušo darbinieku zināšanām, prasmēm un attieksmēm, ir darbinieku atlases kritēriji, kurus darba 
devēji izmanto, pieľemot lēmumu par darbinieka atbilstību konkrētajai profesijai. Analīze ietver 
darbinieku atlases kritēriju izvērtējumu pēc komersantu aptaujas rezultātiem sadalījumā pa sektoriem. 

Analīzes sākumā sniegts uzľēmēju viedoklis par darbinieku atlases kritērijiem vienkāršo 
profesiju un vadības līmenī naftas pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 
ražošanas, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas 
izstrādājumu ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo 
izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā sektorā. 

 
Attēls Nr. 30 

Kritēriji, ko darba devēji izmanto, pieņemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un vadības 
līmenī ķīmijas nozares naftas pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 

ražošanas, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un 
plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un 

eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā sektorā 
Avots: Aptaujas dati 
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Analizējot respondentu viedokli par darbinieku atlases kritērijiem vienkāršo profesiju līmenī 
(Attēls Nr. 30), lielākā daļa uzľēmumu pārstāvju uzskata, ka svarīgākie kritēriji, pieľemot darbiniekus 
darbā, ir profesionālās izglītības līmenis (to norādījuši 41% respondentu), profesionālās izglītības 
dokuments/sertifikāts (21,3%) un darba prasmju demonstrējums (24,6%). Svarīgākie kritēriji, pieľemot 
vadības līmeľa darbiniekus ir līdzīgi - profesionālās izglītības dokuments (sertifikāts) (62,3%), darba 
prasmju demonstrējums (60,7%) un svešvalodu zināšanas (32,8%). 

Kopumā secinām, ka gan vadības, gan vienkāršo profesiju līmenī svarīgākie kritēriji, pieľemot 
darbā darbiniekus, ir profesionālās izglītības dokuments/sertifikāts un darba prasmju demonstrējums. 
Aptaujas laikā netika identificēti kritēriji, kuriem pēc respondentu domām nav nozīmes, pieľemot darbā 
darbiniekus.  

Analīzes turpinājumā sniegts uzľēmēju viedoklis par darbinieku atlases kritērijiem vienkāršo 
profesiju un vadības līmenī ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeľu savākšanas un 
attīrīšanas sektorā (Attēls Nr.31). 

Attēls Nr.31 
Kritēriji, ko darba devēji izmanto, pieņemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un 

administrācijas līmenī ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ūdens ieguves, attīrīšanas un 
apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sektorā 

Avots: Aptaujas dati 
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Analizējot respondentu atbildes par vienkāršo profesiju līmeni (Attēls Nr.31), lielākā daļa sektora 
uzľēmumu pārstāvju uzskata, ka svarīgākie kritēriji, pieľemot darbiniekus darbā, ir profesionālās 
izglītības līmenis, darba prasmju demonstrējums, personiskais iespaids un profesionālās izglītības 
dokuments(sertifikāts) (16,17% aptaujāto šos kritērijus novērtēja kā ļoti svarīgus, bet 50% jeb puse 
respondentu - kā svarīgus). Kā mazāk svarīgais kritērijs tiek atzīmēts svešvalodas zināšanas (50% šo 
kritēriju raksturo kā zemas nozīmes, piešķirot novērtējumu „2”). 

Svarīgākie kritēriji, pieľemot vadības līmeľa darbiniekus, ir šādi: profesionālās izglītības 
dokuments (sertifikāts) (83,3% respondentu), darba prasmju demonstrējums (16,7% aptaujāto šo 
kritēriju raksturo kā ļoti svarīgu, bet lielākā daļa jeb 66,7% aptaujāto šo kritēriju novērtēja ar 4, piešķirot 
tam augstu nozīmi). 

Kopumā secinām, ka gan vadības, gan vienkāršo profesiju līmenī svarīgākie kritēriji, pieľemot 
darbā darbiniekus, ir profesionālās izglītības dokuments/sertifikāts un darba prasmju demonstrējums. 
Aptaujas laikā netika identificēti kritēriji, kuriem pēc respondentu domām nav nozīmes, pieľemot darbā 
darbiniekus. Aptaujas rezultāti ir līdzīgi neatkarīgi no sektora – darba prasmju demonstrējums un 
profesionālās izglītības dokuments ir svarīgākie atlases kritēriji gan vienkāršo profesiju, gan vadības 
līmenī visos sektoros. 

Analīzes noslēgumā sniegts uzľēmēju viedoklis par darbinieku atlases kritērijiem vienkāršo 
profesiju un vadības līmenī atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas, materiālu pārstrādes, 
sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā (Attēls Nr. 32). 

Attēls Nr. 32 
Kritēriji, ko darba devēji izmanto, pieņemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un vadības 

līmenī ķīmijas nozares atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas, materiālu pārstrādes, 
sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā 

Avots: Aptaujas dati 
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Analizējot respondentu atbildes par vienkāršo profesiju līmeni, lielākā daļa sektora uzľēmēju 
uzskata, ka svarīgākie kritēriji, pieľemot darbiniekus darbā, ir profesionālās izglītības līmenis (40% 
respondentu) un profesionālās izglītības dokuments (sertifikāts) (36,7%) (Attēls Nr. 32).  

Līdzīgi kā vienkāršo profesiju līmenī svarīgākie kritēriji, pieľemot vadības līmeľa darbiniekus, ir 
profesionālās izglītības dokuments (sertifikāts) (56,7% respondentu) un darba prasmju demonstrējums 
(46,7%). Vadības līmeľa darbiniekiem pēc uzľēmēju domām svarīgi ir arī tādi kritēriji kā labas 
rekomendācijas (56,7% aptaujāto šo kritēriju novērtēja ar „4”) un vismaz trīs gadus darba pieredze 
(50% aptaujāto šo kritēriju novērtēja ar „4”).  

Kopumā uzľēmēju vērtējumā prasības, pieľemot darbā strādājošos vadības līmenī ir augstākas 
nekā pieľemot darbiniekus vienkāršo profesiju līmenī. Tas vērojams visos ķīmijas nozares sektoros. 
Tāpat aptaujas rezultāti liecina, ka darba prasmju demonstrējums un profesionālās izglītības dokuments 
ir svarīgākie atlases kritēriji gan vienkāršo profesiju, gan vadības līmenī, un šī tendence vērojama visos 
trīs analizētajos nozares sektoros. 

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. 

Pirmkārt, analīze ietver brīvo darbavietu skaita raksturojumu ķīmijas nozarē 2010. gada 
31. decembrī un 2011. gada 30. novembrī. Pēc NVA datiem vispieprasītākā profesija ķīmijas nozarē ir 
santehniķis: Latvijā 2010. gada 12 mēnešos nozares profesijās kopumā bija četras neaizpildītas 
darbavietas šajā profesijā, bet 2011. gada 11 mēnešos – 16 brīvās darbavietas. Turklāt gada laikā šajā 
profesijā brīvo darbavietu skaits palielinājās par 12 darbavietām. Pārējās nozares profesijās brīvo 
darbavietu skaits ir neliels – no vienas līdz četrām vakances attiecīgajā profesijā.  

Tabula Nr. 18. Brīvas darbavietas 30.11.2011. un 31.12.2010.  

Vakances profesija 
Vietu skaits 
30.11.2011 

Vietu skaits 
31.12.2010 

Gumijas ražošanas operators 1 0 

Ķīmiķis 0 4 

Ķīmisko procesu tehnologs 0 2 

Ķīmisko vielu/ekstraktu pagatavošanas operators 3 0 

Laboratorijas vadītājs 2 0 

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs 1 0 

Santehniķis 16 4 

Sietspiedējs 1 0 

Specializētā/automobiļa vadītājs 1 0 

Kopā 25 10 

Nozarē kopumā laika periodā no 2010. gada 31. decembra līdz 2011. gada 30. novembrim 
vērojams brīvo darbavietu pieaugums (no 10 līdz 25), bet lielākais brīvo darbavietu skaita pieaugums 
vērojams santehniķa profesijā. Turpretim, piemēram, tādās nozares profesijās kā ķīmiķis un ķīmisko 
procesu tehnologs 2011. gada 30. septembrī vakanču nebija, bet 2010. gada 31. decembrī brīvo 
darbavietu skaits šajās profesijās bija attiecīgi 4 un 2.  

AS „Grindeks” Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere norāda, ka uzľēmuma 
darbiniekus no 2. līdz 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim sagatavo, galvenokārt, Olaines Mehānikas 
koledža un Rīgas Valsts tehnikums. Tomēr absolventu skaits neapmierina uzľēmuma pieprasījumu pēc 
darbiniekiem. Vidēji gada laikā uzľēmumā nepieciešams no 40 līdz 60 jauno darbinieku, savukārt skolu 
gadu beidz vidēji15 – 20 absolventu. 

Visvairāk uzľēmumā trūkst vidējā līmeľa speciālisti – ķīmiķi un reaktoru operatori, kuri strādā 
gan ķīmijas, gan zāļu cehos. Trūkst arī tādu specifisku specializāciju darbinieki kā zāļu reģistrācijas 
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speciālisti un zāļu blakusparādību speciālisti. Tā kā šīs ir specifiskas jomas, tad speciālistus šajās jomās 
apmāca uzľēmums par saviem līdzekļiem, sūtot kursos uz ārvalstīm, kur speciālisti apgūst 
nepieciešamās prasmes. Uzľēmumā netiek nodarbināti viesstrādnieki, jo visas darba instrukcijas ir 
valsts valodā, līdz ar to viesstrādnieku piesaisti kavē valodas barjera. 

Savukārt, Latvijas Atkritumu saimniecības uzľēmumu asociācija (LASUA) norāda, ka atkritumu 
apsaimniekošanas apakšnozares uzľēmumiem, īpaši reģionālajiem, trūkst augsta līmeľa vides zinātľu 
speciālisti atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības jomās. Nozarē nodarbināts liels 
speciālistu skaits darbinieku, kuriem ir izglītība citās jomās. Zemāka līmeľa speciālisti ir pietiekamā 
skaitā, turklāt pastāv iespēja šādus speciālistus arī apmācīt. Pēc asociācijas domām darbaspēka 
piesaisti lielā mērā nosaka atalgojuma līmenis nozarē. 

Nākamajā tabulā sniegts apkopojums par bezdarbnieku skaitu 2011. gada 30. septembrī ķīmijas 
nozares profesijās, kurās reģistrēti vairāk par 50 bezdarbniekiem. 

Tabula Nr. 19. Bezdarbnieku skaits 2011. gada 30. septembrī profesijās, kurās ir vairāk par 
50 bezdarbniekiem 

Profesijas nosaukums 
Bezdarbnieku 

skaits (30.09.2011) 
Bezdarbnieku 

skaits (31.12.2010) 

Attīrīšanas iekārtas operators 52 66 

Sanitārtehniķis 182 611 

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs 221 134 

Santehniķis 232 120 

Kā redzams attēlā, vienīgās profesijas, kurās ir vairāk par 50 bezdarbniekiem, ir attīrīšanas 
iekārtas operators, sanitārtehniķis, santehniķis un sanitārtehnisko iekārtu montētājs. Vislielākais 
bezdarbnieku skaits vērojams sanitārtehniķa profesijā (611 reģistrēto bezdarbnieku 2010. gada 
31. decembrī ar ievērojamu kritumu līdz 182 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī) un santehniķa 
profesijā, kurā 2011. gada 30.septembrī bija vislielākais bezdarbnieku skaits (232), salīdzinājumā ar 
2010. gada 31. decembri palielinājies gandrīz divas reizes. 

Raksturīgi, ka tieši santehniķa profesijā pēc 2011. gada 11 mēnešos bija brīvo darbavietu 
ķīmijas nozarē (16). Tas varētu liecināt par to, ka bezdarbnieku kvalifikācija neatbilst nozares 
pieprasījumam, norādot uz kvalifikācijas celšanu vai pārkvalifikācijas nepieciešamību šajā profesijā.  

Arī pārējās profesijās ir ievērojams bezdarbnieku skaits: sanitārtehnisko iekārtu montētāja 
profesijā - 134 reģistrētie bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī ar ievērojamu pieaugumu līdz 
221 bezdarbniekiem 2011. gada 30.septembrī, bet attīrīšanas iekārtas operatora profesijā – 
66 reģistrētie bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī ar nelielu kritumu līdz 55 bezdarbniekiem uz 
2011. gada 30.septembri. Kopumā bezdarbnieku skaits nozarē ir salīdzinoši liels, ľemot vērā, ka pēc 
iepriekš veiktās analīzes brīvo darbavietu skaits sadalījumā pa profesijām ir vien 1 līdz 16 vakancēm. 
Turklāt nozarē neiezīmējas skaidras bezdarbnieku skaita izmaiľu tendences, proti no 2010. gada līdz 
2011. gadam atsevišķās profesijās, piemēram, attīrīšanas iekārtu operators un sanitārtehniķis, kopējam 
bezdarbnieku skaitam ir tendence samazināties, bet citās profesijās, piemēram, santehniķis un 
sanitārtehnisko iekārtu montētājs - palielināties.  

Tāpat NVA rīko profesionālās apmācības kursus, lai bezdarbniekiem palīdzētu veiksmīgāk 
integrēties darba tirgū. Sadarbībā ar LIAA tiek arī realizēts projekts, kura ietvaros tiek finansēta 
darbinieku kvalifikācijas celšana. Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 
2011. gada 10 mēnešiem analizēta tālāk tekstā. 
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Tabula Nr. 20. Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 
10 mēnešiem 
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Analītiskās 
ķīmijas 
tehniķis 1 11 1 11 11 1 11 11 1 

Farmācijas 
produktu 
pārdošana 1 11 1 11 11 1 11 11 1 

Ķīmisko 
procesu 
tehniķis 0 47 0 44 44 0 44 44 0 

Pēc NVA sniegtās informācijas 2011. gada 10 mēnešos mācības ar ķīmijas nozari saistītās 
izglītības programmās (analītiskās ķīmijas tehniķa un farmācijas produktu pārdošanas izglītības 
programmās) uzsākuši tikai divi bezdarbnieki. Savukārt vislielākais skaits bezdarbnieku, kuri apmācības 
beiguši 2011. gada 10 mēnešos, ir ķīmisko procesu tehniķa izglītības programmā (47), kamēr abās 
pārējās programmās to ir vien 11. Turklāt vislielākais skaits darbinieku, kuri iekārtojušies darbā pēc 
apmācības, t.sk. tie, kuri pabeiguši apmācību iepriekšējos periodos, ir vērojams ķīmisko procesu tehniķa 
profesijā (44). Abas pārējās programmas (analītiskās ķīmijas tehniķa un farmācijas produktu pārdošanas 
izglītības programmu) beiguši un darbā 2011. gadā iekārtojušies 11 darbinieki. 

Pirmo sešu mēnešu laikā pēc apmācības pabeigšanas, t.sk. iepriekšējos periodos, visvairāk 
darbinieku (44) darbā iekārtojušies ķīmisko procesu tehniķa profesijā, turklāt šajā profesijā apmācību 
beigušo skaits bija 47. Tas nozīmē, ka tikai trīs apmācību izgājušie bezdarbnieki nav spējuši veiksmīgi 
integrēties darba tirgū. Kopumā secinām, ka darbā iekārtošanās rādītāji visās izglītības programmās ir 
pozitīvi, jo gandrīz visi bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā. 

7.5. Darba resursu piedāvājums un to ietekmējošie faktori 
Kritēriji, darbiniekiem stājoties darbā 

Analizējot atbildes par vienkāršo profesiju līmeni (Attēls Nr. 33), var secināt, ka lielākā daļa no 
naftas pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, farmaceitisko 
pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas, 
nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanas 
biotehnoloģijā sektorā strādājošajiem uzskata, ka svarīgākais darbiniekus piesaistošais kritērijs ir 
atalgojums(60,7% respondentu), stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā (41%) un sociālās garantijas 
(32,8%). Savukārt kā mazāk svarīgi faktori tiek atzīmēti uzľēmuma reputācija un profesijas prestižs, ko 
attiecīgi 42,6% un 44,3% uzľēmēju novērtēja ar „3” (Attēls Nr. 33).  
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Attēls Nr. 33 
Kritēriji, darbiniekiem stājoties darbā vienkāršo profesiju un administrācijas (vadības) līmenī (%) 
ķīmijas nozares pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, 

farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas 
izstrādājumu ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un 

eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

Arī par vadības līmenī strādājošiem viedoklis ir līdzīgs: svarīgākie faktori ir atalgojums (norādīts 
70,5% gadījumu), stabils darba atalgojums ilgtermiľā (50,8%), kā arī sociālās garantijas (37,7%) un 
izaugsmes iespējas (36,1%). 

 

Attēls Nr. 34 
Kritēriji, darbiniekiem stājoties darbā vadības līmenī (%) ķīmijas nozares pārstrādes produktu 

ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko 
minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā 

sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

Kopumā ir augstākas prasības nekā darbiniekiem vienkāršo profesiju līmenī, lai gan svarīgākie 
kritēriji abos līmeľos ir līdzīgi – atalgojums, sociālās garantijas un stabils darba nodrošinājums 
ilgtermiľā. 

Analīzes turpinājumā sniegts faktoru izvērtējums, pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas datiem 
ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas sektorā (Attēls Nr. 35). 
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Attēls Nr. 35 

Kritēriji, darbiniekiem, stājoties darbā vienkāršo profesiju un administrācijas (vadības) līmenī (%) 
ķīmijas nozares ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 

sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot atbildes par vienkāršo profesiju līmeni (Attēls Nr. 35), var secināt, ka lielākā daļa 
ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas apakšnozarē strādājošo 
uzskata, ka svarīgākais darbiniekus piesaistošais kritērijs ir atalgojums un stabils darba atalgojums 
ilgtermiľā (66,7%). Savukārt kā mazāk svarīgi faktori tiek atzīmēti uzľēmuma reputācija un profesijas 
prestižs (50% respondentu šos kritērijus novērtēja ar „3” jeb viduvēji).  

Administratīvajā jeb vadības līmenī strādājošiem viedoklis ir līdzīgs, jo kā svarīgākie kritēriji ir 
minēti atalgojums (83,3% respondentu) un sociālās garantijas (50%), savukārt, neviens kritērijs nav 
minēts kā absolūtu nenozīmīgs.  

Līdzīgi kā iepriekš analizētajos sektoros, kopumā vadības līmeľa darbiniekiem, stājoties darbā, 
ir augstākas prasības nekā darbiniekiem vienkāršo profesiju līmenī, lai gan svarīgākie kritēriji abos 
līmeľos ir līdzīgi – atalgojums un sociālās garantijas. 
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Analīzes nobeigumā sniegts to faktoru novērtējums, kas nākamos darbiniekus ietekmē, stājoties 
darbā. Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas, materiālu pārstrādes, sanitārijas un citi 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā (Attēls Nr. 36). 

 
Attēls Nr. 36 

Kritēriji, darbiniekiem stājoties darbā vienkāršo profesiju un administrācijas (vadības) līmenī (%) 
ķīmijas nozares atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas, materiālu pārstrādes, 

sanitārijas un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

Līdzīgi kā iepriekš, analizējot kritērijus, stājoties darbā darbiniekiem vienkāršo profesiju līmenī 
(Attēls Nr. 36), lielākā daļa sektorā strādājošo uzskata, ka svarīgākais darbiniekus piesaistošais kritērijs 
ir atalgojums (56,7% respondentu), sociālās garantijas (36,7%) un stabils darba atalgojums ilgtermiľā 
(33,3%). Savukārt kā mazāk svarīgi tiek atzīmēti tādi kritēriji kā uzľēmuma reputācija un profesijas 
prestižs, ko attiecīgi 53,3% un 36,7% respondentu novērtēja ar „3”.  

Arī vadības līmenī strādājošo viedoklis ir līdzīgs – vislielākā nozīme ir atalgojumam (to norādījuši 
66,7% respondentu), sociālām garantijām (46,7%) un stabilam darba nodrošinājumam ilgtermiľā 
(43,3%), bet mazāka nozīme ir izvēlētās profesijas prestižam, ko 40% respondentu novērēja ar „3”. 

Aptaujas rezultāti saskan ar iepriekš analizētajiem rezultātiem citos nozares sektoros - kopumā 
uzľēmēju vadības līmeľa darbiniekiem, stājoties darbā, ir augstākas prasības nekā darbiniekiem 
vienkāršo profesiju līmenī, lai gan svarīgākie kritēriji abos līmeľos ir līdzīgi – atalgojums, sociālās 
garantijas un stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā. 

Atalgojuma tendenču raksturojums 

Analizējot atalgojuma tendences ķīmijas nozarē sadalījumā pa algas lieluma kategorijām un 
darbinieku līmeľiem, var secināt, ka vadības līmenī strādājošiem atalgojums ir lielāks nekā citos 
darbinieku profesiju līmeľos. Piemēram, 24,3% vadības līmeľa darbinieku atalgojums mēnesī pārsniedz 
1000 latu. Kopumā, analizējot atalgojuma tendences vadības līmenī, var secināt, ka aptuveni 67,5% 
līmeľa darbinieku saľem vairāk pat 501 latu mēnesī (Attēls Nr. 37).  
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Attēls Nr. 37 

Vidējais atalgojums mēnesī ķīmijas nozarē sadalījumā pa algas lieluma kategorijām un 
darbinieku līmeņiem (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Administratīvajā līmenī strādājošiem ar augstāko izglītību atalgojuma līmenis, salīdzinot ar 
vadības līmeni, ir zemāks - aptuveni 47% šī līmeľa darbinieku saľem vairāk par 501 latu mēnesī. 

Vienkāršo profesiju līmenī gandrīz 70% darbinieku atalgojums ir mazāks par 300 latiem mēnesī.  

Pēc pētījuma datiem var secināt, ka lielāks atalgojums ir strādājošiem ar augstāku izglītību, bet 
salīdzinot darbinieku profesiju līmeľus un atalgojumu katrā no tiem, secinām, ka visos līmeľos lielākā 
daļa aptaujāto saľem atalgojumu robežās no 401 līdz 500 latiem. 

Kopumā aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa ķīmijas nozares uzľēmēju paredz, ka 
2012. gadā atalgojums paliks līdzšinējā līmenī (50% - 70% respondentu sadalījumā pa sektoriem), bet 
nozarē kopumā šādu prognozi izsaka 55,7% respondentu. 
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Attēls Nr. 38 

Atalgojuma izmaiņu prognozes ķīmijas nozarē 2012. gadā (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Savukārt, daļa uzľēmēju uzskata, ka 2012. gadā atalgojums varētu pieaugt līdz 10%, visvairāk 
šādu uzľēmēju ir naftas pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, 
farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu 
veikšanas biotehnoloģijā sektorā – 37,7%, bet nozarē kopumā šādu atalgojuma pieauguma tendenci 
prognozē 28,9% uzľēmēju. 

Neliela uzľēmēju daļa (8,2%) prognozē, ka nozarē kopumā atalgojums 2012. gadā pieaugs par 
20% līdz 30%, turklāt šādu prognozi izsaka 33,3% ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeľu 
savākšanas un attīrīšanas uzľēmēju. Vēl mazāka respondentu daļa (5,2%) paredz, ka 2012. gadā 
atalgojums nozarē kopumā samazināsies par 10%. 

Izvērtējot uzľēmēju prognozes par atalgojuma izmaiľām ķīmijas nozarē kopumā un tās 
sektoros, secinām, ka atalgojuma prognozes kopumā ir piesardzīgas – lielākā daļa uzľēmēju paredz, ka 
atalgojums 2012. gadā paliks līdzšinējā līmenī, bet vispozitīvākās prognozes izsaka naftas pārstrādes 
produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko 
minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā sektora 
uzľēmēji.  

Ľemot vērā iepriekšējā sadaļā analizētos datus un to, ka nozarē visos profesiju līmeľos 
lielākajai daļai strādājošo atalgojuma līmenis ir robežās no 401 līdz 500 latiem, secinām, ka atalgojuma 
prognozes pie šāda atalgojuma līmeľa ir atbilstošas, turklāt pozitīva tendence ir tā, ka, neskatoties uz 
faktu, ka atalgojuma līmenis nozarē kopumā ir salīdzinoši augsts, 28,9% uzľēmēju paredz, ka 
2012. gadā atalgojums vēl palielināsies ne vairāk par 10% (Attēls Nr. 38). 

AS „Grindeks” Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere norāda, ka kopumā atalgojuma 
līmenis nozarē pēdējo gadu laikā ir samazinājies, bet, sākot ar 2011. gadu, atalgojuma līmenim ir 
tendence nedaudz pieaugt, tomēr ne vairāk par 10%. Eksperte norāda, ka nākotnē atalgojums varētu 
turpināt augt. To paredz arī aptuveni 27%-42% nozares uzľēmumu (pa sektoriem). 
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Eksperte norāda, ka atsevišķās darbinieku grupās atalgojuma līmenis neatbilst situācijai Latvijā, 
tomēr atalgojuma līmeľa uzturēšana ir būtiska, lai novērstu darbinieku aizplūšanu uz konkurējošiem 
uzľēmumiem Latvijā un ārvalstīs. Turklāt eksperte uzskata, ka atalgojuma apjoms nozarē nav tieši 
atkarīgs no strādājošo formālās izglītības un atalgojuma apjomu visu ietekmē prasmju kopums. 

LASUA pārstāvji papildina iepriekš minēto, norādot, ka, „ľemot vērā nozares zemo prestižu un 
darba apstākļus, atalgojumam jābūt adekvātam, lai spētu piesaistīt darbaspēku pietiekamā apmērā un ar 
atbilstošām prasmēm un zināšanām”. 

7.6. Nozares personāla plānošana 
Analīze ietver ķīmijas nozares uzľēmumu asociācijas prognozes par darba tirgus pieprasījuma 

izmaiľām nozarē, kā arī uzľēmēju aptaujas rezultātā iegūtos datus par nozarē pārstāvētākajām 
profesijām pašlaik un pēc trīs gadiem. 

Nozares asociācijas prognozes par darba tirgus pieprasījuma izmaiņām 

Pamatojoties uz Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzľēmumu asociācijas viedokli, pašlaik ķīmijas 
un farmācijas nozarē notiek strauja attīstība un ir nepieciešami kvalificēti un prasmīgi darbinieki. To 
nosaka kvalitātes standarti un tiesiskais regulējums. Asociācija prognozē, ka 2021. gadā ķīmijas nozarē 
strādājošo skaits būs 4 000, salīdzinot ar aptuveni 3 000 darbiniekiem 2011. gadā. Savukārt ar nozari 
saistītajos uzľēmumos strādājošo skaits, pamatojoties uz asociācijas rīcībā esošo informāciju, ir par 
50% lielāks, respektīvi, 2021. gadā prognozēts, ka ar ķīmijas nozari saistītajos uzľēmumos tiks 
nodarbināti 12 000 strādājošo.  

Viena no galvenajām problēmām ķīmijas un farmācijas nozarē ir saistīta ar lēnu paaudžu maiľu, 
jo 2010. gadā darbinieku vidējais vecums ir ap 50 gadiem. Ķīmijas un farmācijas nozarē ir nepieciešami 
speciālisti ražošanas nodrošināšanai, tehniskie darbinieki un kvalitātes kontroles darbinieki. Latvijas 
Ķīmijas un farmācijas uzľēmumu asociācija vērš uzmanību uz to, ka dažās apmācību programmās 
mācību ilgumu būtu jāpagarina līdz 12 mēnešiem, skaidrojot to ar nozarei nepieciešamo darba prakses 
ilgumu vismaz trīs mēnešu garumā. 

Atbilstoši Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzľēmumu asociācijas prognozēm nozarē ražošanas 
nodrošināšanai turpmāk būs nepieciešami šādi nozares profesiju pārstāvji: ķīmisko procesu reaktora 
operators, farmaceitiskās produkcijas operators (2.kvalifikācijas līmenis), ķīmisko procesu tehniķis, 
farmaceitisko procesu tehniķis (3. kvalifikācijas līmenis), ķīmiķis, farmaceits (4. kvalifikācijas līmenis), 
ķīmijas inženieris, ķīmijas tehnologs (5. kvalifikācijas līmenis). Tehniskajam nodrošinājumam ķīmijas 
nozarē nepieciešami šādi profesiju pārstāvji: atslēdznieks, metinātājs, virpotājs (2. kvalifikācijas līmenis), 
remontatslēdznieks, iekārtu tehniķis, elektriķis (3. kvalifikācijas līmenis), iekārtu mehāniķis, elektronikas 
speciālists, KMI un A speciālists (4. kvalifikācijas līmenis), mehānikas inženieris, elektronikas inženieris 
KMI un A inženieris (5. kvalifikācijas līmenis).
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Kvalitātes kontroles nodrošināšanai ķīmijas un farmācijas nozarē nepieciešami šādi nozares 
profesiju pārstāvji: analītiskās ķīmijas laborants, mikrobioloģijas bioloģijas laborants, santehniķis 
(2. kvalifikācijas līmenis), analītiskās ķīmijas tehniķis, mikrobiologa palīgs, vides tehniķis (3. kvalifikācijas 
līmenis), biotehnologs, pārtikas kvalitātes speciālists, vides speciālists (4. kvalifikācijas līmenis), 
kvalitātes inženieris, vides inženieris (notekūdeľi, atkritumi), darba aizsardzības vecākais speciālists 
(5. kvalifikācijas līmenis).
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AS „Grindeks” Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere pauž viedokli, ka nozarē jau 
šobrīd ir profesijas, kurās netiek apmācīti speciālisti, piemēram, ķīmijas tehnologi, farmācijas tehnologi, 
bet, lai darbinieki apgūtu nepieciešamās zināšanas un prasmes. Piemēram, AS „Grindeks” apmaksā 
mācības šiem speciālistiem kādā no Austrumeiropas izglītības iestādēm.  
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 Informatīvais ziľojums „Par darba tirgus īstermiľa prognozēm 2011.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem 
apmācību virzieniem”, http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/lmzino_280211-1.pdf. 
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 Informatīvais ziľojums „Par darba tirgus īstermiľa prognozēm 
2011.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību 
virzieniem”, 2011. gada 28. februāris, pieejams interneta vietnē 
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/lmzino_280211-1.pdf. 
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Nozarē pārstāvētāko profesiju raksturojums 

Pētījuma ietvaros tika analizētas profesijas un to pieprasījuma tendences nākotnē (pēc trīs 
gadiem) atsevišķos sektoros.  

Analīzes sākumā sniegti aptaujas rezultāti par naftas pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko 
vielu un ķīmisko produktu ražošanas, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, 
gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, 
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā sektoru (Attēls Nr. 39). 

 
Attēls Nr. 39 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze sadalījumā pa profesijām (%) naftas 
pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, farmaceitisko 

pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu 

veikšanas biotehnoloģijā sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot sektora darbinieku skaitu atsevišķās profesijās, redzams, ka no visām sektorā 
esošajām darbinieku profesijām 10 vispārstāvētākās profesijas ir iekārtu operators, ķīmiķis, iekārtu 
mehāniķis, farmācijas tehnologs, farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators, ķīmisko procesu 
tehnologs, maiľas meistars, ķīmijas laborants, atslēdznieks, ķīmijas tehniķis. 

Šajā sektorā pašlaik vispieprasītākās profesijas ir iekārtu operators (16,37% no visiem 
darbiniekiem sektorā), ķīmiķis (14,17%) un farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators (7,39%). Arī 
pēc 3 gadiem, pamatojoties uz aptaujas datiem, pieprasījums pēc sektora speciālistiem kopumā būs 
līdzīgs: vispieprasītākā profesija būs iekārtu operators (16,40% no visiem darbiniekiem sektorā), kam 
seko tādas profesijas kā ķīmiķis (15,15%) un farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators (7,31%). 

Aptaujas dati liecina, ka šobrīd 16,37% nodarbināto šajā sektorā strādā iekārtu operatora 
profesijā, bet 14,17% - ķīmiķa profesijā, taču tādās profesijās kā ķīmijas tehniķa, ķīmisko procesu 
tehnologs, ķīmijas laboranta strādā vien 1,60 - 2,79% no kopējā darbinieku skaita šajā sektorā. Lielākais 
darbinieku skaita pieaugums pēc trīs gadiem prognozēts ķīmiķa profesijā (no 14,17% līdz 15,15%), bet 
lielākais kritums – iekārtu mehāniķa profesijā (no 4,19% līdz 3,39%) (Attēls Nr. 39). 

Analīzes turpinājumā sniegts darbinieku skaita raksturojums atsevišķās profesijās ūdens 
ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas sektorā, pamatojoties uz 
uzľēmēju aptaujas datiem (Attēls Nr. 40). 
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Attēls Nr. 40 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze sadalījumā pa profesijām (%) ūdens 
ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sektorā 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmumu darbinieku skaitu sektorā, redzams, ka no vislielākais darbinieku skaits ir 
tādās profesijās kā sanitāro iekārtu montētājs, ķīmiķis-analītiķis, ķīmiķis, darbu vadītājs, ķīmijas tehniķis, 
sanitārtehniķis, ekskavatora vadītājs, laboratorijas vadītājs, mikrobiologs, ķīmijas laborants. 

Šajā sektorā pašlaik vispieprasītākās profesijas ir sanitārtehniķis (21,01% no visiem 
darbiniekiem sektorā) sanitāro iekārtu montētājs (14,29%), – inženiertīklu tehniķis (5,88%), iekārtu 
operators (5,04%) un laborants (5,04%). Arī pēc trīs gadiem, pamatojoties uz aptaujas datiem, 
pieprasījums pēc sektora speciālistiem kopumā būs līdzīgs: vispieprasītākā profesija būs sanitārtehniķis 
(19,84%% no visiem darbiniekiem sektorā) sanitāro iekārtu montētājs (16,67%). 

 Lielākais darbinieku skaita pieaugums pēc trīs gadiem prognozēts sanitāro iekārtu montētāja 
profesijā (no 14,29% līdz 16,67%), bet lielākais kritums – laboranta profesijā (no 5,04% līdz 3,97%).  

Analīzes nobeigumā raksturots darbinieku skaits atlikušajās profesijās atkritumu savākšanas, 
apstrādes un izvietošanas, materiālu pārstrādes, sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sektorā (Attēls Nr. 41). 
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Attēls Nr. 41 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze sadalījumā pa profesijām (%) atkritumu 
savākšanas, apstrādes un izvietošanas, materiālu pārstrādes, sanitārijas un citi atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmumu darbinieku skaitu sektorā, redzams, ka vislielākais darbinieku skaits ir 
tādās profesijās kā autovadītājs, strādnieks, atkritumu savācējs, grāmatvedis, sargs, palīgstrādnieks, 
inženieris, mehanizators, atkritumvedēja vadītājs un metinātājs. 

Šajā sektorā pašlaik vispieprasītākās profesijas ir atkritumu pārvadātājs (16,16% no visiem 
darbiniekiem sektorā), biotehnologs (12,12%) un strādnieks (10,10%). Arī pēc 3 gadiem, pamatojoties 
uz aptaujas datiem, pieprasījums pēc sektora speciālistiem kopumā būs līdzīgs: vispieprasītākās 
profesijas būs autovadītājs (17,48% no visiem darbiniekiem sektorā), biotehnologs (11,65%) un 
strādnieks (11,7%).  

Aptaujas dati liecina, ka pašlaik un pēc trīs gadiem, piemēram, pašlaik 16,16% nodarbināto šajā 
sektorā strādā autovadītāja profesijā, taču tādās profesijās kā inženieris, atkritumvedēja savācējs, 
mehanizators strādā vien 4 - 7% no kopējā darbinieku skaita sektorā.  

Lielākais darbinieku skaita pieaugums pēc trīs gadiem prognozēts atkritumu savācēja profesijā 
(no 16,16% līdz 17,48%) un strādnieka profesijā (no 10,10% līdz 11,65%), bet lielākais kritums – 
biotehnologa profesijā (no 12,12% līdz 11,65%). 

Kopumā redzams, ka būtiskas personāla pieprasījuma izmaiľas uzľēmēji neparedz, tādējādi var 
secināt, ka iepriekšminētās profesijas būs pieprasītas arī nākotnē. 
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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 ķīmijas nozari saistītās 
profesijas var apgūt 20 izglītības iestādēs, t.sk. augstskolās, koledžās, profesionālās izglītības iestādēs 
(Pielikums Nr. 2).  

Pamatojoties uz nozares ekspertes Rainas Dūrējas viedokli, vadošās izglītības iestādes nozarē, 
ľemot vērā tajās akreditēto studiju programmu skaitu ir Rīgas Tehniskā universitāte, Olaines Mehānikas 
un tehnoloģijas koledža, Latvijas Universitāte un Rīgas Valsts tehnikums.  

8.1.2. Nozarē esošās izglītības programmas 

Nozarē esošo izglītības programmu analīze veikta, pamatojoties uz Nacionālās izglītības iespēju 
datu bāzes (NIID) un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) publiski pieejamo 
informāciju.  

Kopumā ķīmijas nozarē profesionālo izglītību iespējams apgūt dažādos līmeľos divpadsmit 
izglītības iestādēs - no arodizglītības līdz augstākajai izglītībai. Zemāk esošajā tabulā norādīts, kādās 
profesijās un kurās Latvijas izglītības iestādēs pašlaik tiek piedāvātas attiecīgās studiju programmas. 

Tabula Nr. 21 . Latvijas izglītības iestādes ķīmijas nozarē 

Nr. 
p.k. 

Profesija Izglītības iestādes 
Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

1 Farmaceits Rīgas Stradiľa universitāte 5 

2 Inženieris ķīmijas tehnoloģijā Rīgas Tehniskā universitāte  5 

3 Vides inženieris  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Rēzeknes 
Augstskola 

5 

4 
Ūdenssaimniecības un 
atkritumsaimniecības speciālists  

Latvijas Universitāte 5 

5 Vides pārvaldības speciālists Daugavpils Universitāte; Latvijas Universitāte 5 

6 Dabas aizsardzības speciālists Daugavpils Universitāte 5 

7 Farmaceita asistents Rīgas 1.medicīnas skola 4 

8 Biotehnologs Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 4 

9 Vides tehnologs Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža  4 

10 Ķīmisko procesu tehniķis Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 3 

11 Ķīmijas tehniķis Rīgas Valsts tehnikums 3 

12 Analītiskās ķīmijas tehniķis Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 3 

13 Biotehnologa palīgs Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 3 

14 Vides iekārtu tehniķis Priekuļu un Jāľmuižas Valsts tehnikums 3 

15 Vides tehniķis Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 3 

16 
Ķīmiskās un bioķīmiskās 
rūpniecības iekārtu mehāniķis 

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 3 

17 Sanitārtehnisko iekārtu montētājs 

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 
"Liepājas Valsts tehnikums" 
Rīgas Būvniecības vidusskola 

2 

  

Ķīmijas nozarē izglītības iestādēs pašlaik iespējams apgūt 17 profesijas, kas saistītas ar ķīmijas 
nozari, t.sk. tādas profesijas kā ķīmisko procesu tehniķis, biotehnologs, kā arī profesijas, kas saistītas ar 
ūdenssaimniecībām un vides pārvaldību (vides inženieris, ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības 
speciālists u.c.), kas šī pētījuma ietvaros ir definētas kā ķīmijas nozares saskarnozares.  

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=104
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=104
http://www.aiknc.lv/standarti/VidesInzhPS0329.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Udens_un_AS_specPS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Udens_un_AS_specPS.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=104
http://www.aiknc.lv/standarti/Udens_un_AS_specPS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Udens_un_AS_specPS.pdf
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Tādas profesijas kā biotehnologs un vides tehnologs var apgūt tikai vienā mācību iestādē 
(Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža). Kopumā vides inženiera, vides pārvaldības speciālista un 
sanitāro iekārtu montētāja profesijas ir vienīgās, kuras var apgūt vairāk nekā vienā izglītības iestādē.  

Analizējot nozares izglītības iestāžu izvietojumu reģionos, secinām, ka lielākā daļa izglītības 
iestāžu atrodas Rīgā, Rīgas reģionā (6 izglītības iestādes) un Latgalē (3 izglītības iestādes). Tālāk seko 
Zemgale (2 izglītības iestādes) un Kurzeme (1 izglītības iestādes).  

Ķīmijas nozarē salīdzinājumā ar citām nozarēm ir salīdzinoši ļoti mazs akreditētu tālākizglītības 
programmu skaits - 3, kurās var apgūt šādas profesijas - stikla šķiedras ražošanas operators (Vidzemes 
profesionālās izglītības centrs), ķīmisko procesu tehniķis, analītiskās ķīmijas tehniķis (Olaines 
Mehānikas un tehnoloģijas koledža) un sanitārtehnisko iekārtu montētājs (Biedrība "Vidzemes reģiona 
profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs"; SIA "Latgales mācību centrs"; Mācību centrs 
"BUTS"; SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs"; SIA "Darba Drošības 
Serviss"; Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola; Rīgas Būvniecības vidusskola; Profesionālās 
izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību mācību 
centrs "AUSTRUMVIDZEME"). Saskaľā ar nozares ekspertu pausto viedokli, šāda situācija nav nozares 
attīstību veicinoša, tā kā uzľēmumiem ir jāmeklē citas iespējas savu darbinieku tālākizglītībai. 

8.1.3. Nozarē esošie profesiju standarti 

Profesijas standarts ir profesionālo izglītību reglamentējošs dokuments, kas nosaka 
profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, kā arī attiecīgās specifiskās prasības, kas nepieciešamas 
galveno darbu pienākumu un uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā. Šobrīd ķīmijas nozarē ir 
izstrādāti 16 standarti.

58
 

Tabula Nr. 22. Profesiju standarti ķīmijas nozarē 

Nr. p.k. Reģistrācijas Nr. 
Izglītības tematiskās 

jomas 
Profesijas nosaukums 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

1 PS 0381 Veselības aprūpe Farmaceits 5 

2 PS 0329 Vides aizsardzība Vides inženieris 5 

3 PS 0268 Vides aizsardzība Vides pārvaldības speciālists 5 

4 PS 0266 Vides aizsardzība 
Ūdens un atkritumsaimniecības 
speciālists 

5 

5 PS 0267 Vides aizsardzība 
Dabas aizsardzības vecākais 
speciālists 

5 

6 PS 0369 Veselības aprūpe Farmaceita asistents 4 

7 PS 0126 
Inženierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Biotehnologs 4 

8 PS 0264 Vides aizsardzība Vides tehnologs 4 

9 PS 0450 
Inženierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Ķīmisko procesu tehniķis 3 

10 PS 0311 
Inženierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Ķīmijas tehniķis 3 

11 PS 0451 
Inženierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Analītiskās ķīmijas tehniķis 3 

12 PS 0106 
Inženierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Biotehnologa palīgs 3 

13 PS 0199 Vides aizsardzība Vides tehniķis 3 

14 PS 0200 Vides aizsardzība Vides iekārtu tehniķis 3 

15 PS 0270 
Inženierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības 
iekārtu mehāniķis 

3 

16 PS 0040 
Arhitektūra un 
būvniecība 

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs 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 
ķīmijas nozari saistītās profesijas ir apgūstamas galvenokārt inženierzinātľu un tehnoloģiju un vides 

                                                      
 
 
58

 Valsts Izglītības satura centrs, VISC, 2012. gads, http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml 

http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml
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aizsardzības jomās. Atsevišķas profesijas, kas saistītas ar farmāciju, apgūstamas veselības aprūpes 
jomā.  

8.2. Izglītības programmu piedāvājuma atbilstība nozares 
vajadzībām 

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

8.2.1. Darba devēju vērtējumā 

Lai izvērtētu izglītības programmu piedāvājuma atbilstību nozares vajadzībām, šajā sadaļā tiks 
analizēts uzľēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un profesionālajām prasmēm, uzľēmumos 
sākuši strādāt uzreiz pēc profesionālo mācību iestāžu un tehnikumu beigšanas (Attēls Nr. 42). 

 
Attēls Nr. 42 

Zināšanu un profesionālo prasmju, kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzņēmumu pēc 
profesionālo arodskolu un tehnikumu pabeigšanas, vērtējuma sadalījums (%) Rīgas reģionā  

Avots: Aptaujas dati 

Rīgas reģionā visaugstāk tiek vērtētas teorētiskās zināšanas (11,8% aptaujāto šo kritēriju 
novērtēja ar „5”, bet 44,1% - ar „4”) un radošā domāšana (5,9% aptaujāto šo kritēriju novērtēja ar „5”, bet 
38,2% - ar „4”). Tajā pašā laikā nedaudz zemāk tiek vērtēta jauniešu spēja patstāvīgi rast risinājumu 
nestandarta situācijās, ko vienāda respondentu daļa (35,3%) novērtēja ar „4” un „3”. Aptaujas laikā 
netika identificētas zināšanas un profesionālās prasmes, kuras pēc uzľēmēju domām šiem jauniešiem 
kopumā ir zemā līmenī. 
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Attēls Nr. 43 

Zināšanu un profesionālo prasmju, kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzņēmumu pēc 
profesionālo arodskolu un tehnikumu pabeigšanas, vērtējuma sadalījums (%) Pierīgas reģionā 

Avots: Aptaujas dati 

Pierīgas reģionā visaugstāk tiek vērtētas zināšanas par nozari kopumā (37,5% aptaujāto šo 
kritēriju novērtēja ar „5”, bet 43,8% - ar „4”), spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās 
(37,5% aptaujāto šo kritēriju novērtēja ar „5” un tikpat liela daļa (37,5%) novērtēta ar „4”. Zemāk tiek 
vērtēta radošā domāšana un valodu zināšanas, ko 43,8% respondentu novērtēja ar „3” jeb vidēji (Attēls 
Nr. 43).  

 
Attēls Nr. 44 

Zināšanu un profesionālo prasmju, kuras ir jauniešiem atnākot strādāt uz uzņēmumu pēc 
profesionālo arodskolu un tehnikumu pabeigšanas, vērtējuma sadalījums (%) Vidzemes reģionā 

Avots: Aptaujas dati 

Vidzemes reģionā visaugstāk tiek vērtētas praktiskās profesionālās prasmes un zināšanām par 
nozari kopumā, ko 20% un 50% aptaujāto novērtēja ar attiecīgi „5” un „4”. Tajā pašā laikā zemāk tiek 
vērtētas jauniešu teorētiskās zināšanas (40% respondentu piešķirot vērtējumu „3”), spēja pastāvīgi rast 
risinājumu problēmsituācijās un radošā domāšana (50% respondentu piešķirot vērtējumu „3”) (Attēls Nr. 
44). 
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Attēls Nr. 45 

Zināšanu un profesionālo prasmju, kuras ir jauniešiem atnākot strādāt uz uzņēmumu pēc 
profesionālo arodskolu un tehnikumu pabeigšanas, vērtējuma sadalījums (%) Kurzemes reģionā 

Avots: Aptaujas dati 

Kurzemes reģionā visaugstāk tiek vērtētas zināšanas par nozari kopumā (37,5% aptaujāto šo 
kritēriju novērtēja ar „5”, bet 21,4% - ar „4”) un praktiskās profesionālās prasmes (21,4% aptaujāto šo 
kritēriju novērtēja ar „5”, bet 35,7% - ar „4”). Zemāk šajā reģionā tiek vērtēta jauniešu iniciatīva (57,1% 
respondentu piešķīra vērtējumu „3”) un spēja pastāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās (50% 
respondentu kritēriju novērtēja ar „3”) (Attēls Nr. 45). 

 
Attēls Nr. 46 

Zināšanu un profesionālo prasmju, kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzņēmumu pēc 
profesionālo arodskolu un tehnikumu pabeigšanas, vērtējuma sadalījums (%) Zemgales reģionā 

Avots: Aptaujas dati 

Zemgales reģionā visaugstāk tiek vērtētas praktiskās profesionālās prasmes un teorētiskās 
zināšanas, ko 50% uzľēmēju novērtēja kā augstas. Tajā pašā laikā zemāk tiek vērtēta jauniešu 
iniciatīva un radošā domāšana (attiecīgi 41,7% un 58,3% uzľēmēju šīs prasmes novērtēja ar „3” jeb 
vidēji) (Attēls Nr. 46). 
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Attēls Nr. 47 

Zināšanu un profesionālo prasmju, kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzņēmumu pēc 
profesionālo arodskolu un tehnikumu pabeigšanas, vērtējuma sadalījums (%) Latgales reģionā 

Avots: Aptaujas dati 

Latgales reģionā visaugstāk tiek vērtētas praktiskās profesionālās prasmes (36,4% aptaujāto šo 
kritēriju novērtēja ar „5”, bet 54,5% - ar „4”), teorētiskās zināšanas (27,3% aptaujāto šo kritēriju novērtēja 
ar „5”, bet 54,5% - ar „4”) un zināšanas par nozari kopumā (27,3% aptaujāto šo kritēriju novērtēja ar „5”, 
bet 54,5% - ar „4”). Zemāk tiek vērtēta jauniešu iniciatīva un valodu zināšanas, ko 45,5% respondentu 
novērtēja ar „3” jeb vidēji (Attēls Nr. 47). 

8.2.2. Izglītotāju vērtējumā 

Analīze veikta, pamatojoties uz aptaujā iegūto informāciju, kuras ietvaros tika aptaujātas 
septiľas izglītības iestādes Latvijā, kurās ir akreditētas ķīmijas nozares studiju programmas. 

Izglītības programmu piedāvājuma atbilstības nozares vajadzībām izglītotāju vērtējumā ietvaros 
tika izpētītas nepilnības attiecīgajās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā, sadarbība ar uzľēmējiem, 
kas tiek praktizēta izglītības iestādēs, izglītības iestādes darbu un spēju sniegt kvalitatīvas vispārējās un 
profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem ietekmējošie faktori, dažādu sociālo partneru 
(pašvaldībām, valsts, NVO, asociācijām, u.c.) atbalsta formu 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 līmeņa novērtējums 

Analizējot absolventu zināšanas, prasmes un attieksmes, secinām, ka aptaujāto izglītības 
iestāžu absolventu spēja iekļauties kolektīvā (71,4%), teorētiskās zināšanas (71,4%) un praktiskās 
iemaľas (85,7%) pēc respondentu domām ir augstā līmenī. 
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Attēls Nr. 48 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Arī vēlamās nākotnes profesijas izvēle, t.sk. darba pienākumi un studentu/audzēkľu atbilstība 
nepieciešamajām iemaľām, lai strādātu izvēlētajā profesijā, pamatojoties uz aptaujas datiem kopumā ir 
augsti novērtēta (to norādīja 57,1% respondentu), lai gan nedaudz mazāka respondentu daļa (42,9%) 
norādīja, ka vēlamās profesijas izvēles skaidrība vērtējama kā vidēja. Pēc respondentu domām arī 
absolventu svešvalodu zināšanas (to norādīja 71,4% respondentu) ir vidējas, bet, izvērtējot absolventu 
mērķtiecību respondentu domas dalās – vienāda aptaujāto daļa (42,9%) to novērtēja kā vidēju un 
augstu. Tas liecina par to, ka absolventu mērķtiecības līmenis ir atšķirīgs (Attēls Nr. 48). 

Kopumā secinām, ka lielākā daļa absolventu zināšanas, prasmes, attieksmes pēc izglītības 
iestāžu pārstāvju domām ir augstā līmenī un tikai svešvalodu zināšanas lielākā daļa aptaujāto raksturo 
kā vidējas. 

Salīdzinājumā ar darba devēju aptauju ir vērojamas dažas atšķirības absolventu zināšanu, 
prasmju un attieksmju novērtējumā. Izglītotāji norāda, ka audzēkľu praktiskās un teorētiskās zināšanas 
ir augstas, taču tā uzskata mazāks darba devēju skaits. Ja 85,7% izglītotāju uzskata, ka audzēkľu 
praktiskās zināšanas ir augstā līmenī, tad tāpat uzskata vidēji 60% darba devēju. Tas pats sakāms par 
teorētiskajām zināšanām. Tas varētu norādīt uz iespējamām komunikācijai un sadarbības problēmām, 
Kaspar to veido atšķirīgo saprati par praktiskajām un teorētiskajām apmācībām. 

Absolventu nodarbinātība 

Papildus tam tiek analizēts izglītotāju viedoklis par to, cik no iestādes absolventiem strādā savā 
iegūtajā profesijā.

59
 Kā redzams attēlā, lielākā respondentu daļas (66,7%) norādīja, ka vairāk kā puse 

jeb 60 - 80% absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā profesijā, kuru apguvuši izglītības 
iestādē. Pārējā aptaujāto daļa (33,3%) norādīja, ka aptuveni puse jeb 40-60% absolventu pēc izglītības 
iestādes absolvēšanas strādā savā iegūtajā profesijā.  

 

                                                      
 
 
59

 Aptaujā kopumā piedalījās septiľas izglītības iestādes, bet uz šo jautājumu atbildēja sešas no septiľām izglītības iestādēm. 
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Attēls Nr. 49 

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

Analīze papildināta ar informāciju par izglītības iestāžu absolventu nodarbinātību, pamatojoties 
uz izglītības iestāžu aptauju, izvērtējot, cik absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā profesijā 
Latvijā, strādā citā nozarē, turpina izglītību augstākās izglītības iestādēs, strādā ārvalstīs, nestrādā un 
nemācās (Attēls Nr. 49). 

 
Attēls Nr. 50 

Absolventu nodarbinātības raksturojums 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Izvērtējot absolventu nodarbinātību, secinām, ka lielākā daļa izglītības iestāžu, kurās ir 
akreditētas ar ķīmijas nozari saistītas studiju programmas, absolventi pēc izglītības iestādes beigšanas 
strādā savā profesijā Latvijā (51,9%), 13,8% absolventu strādā citā nozarē, bet 19,2% turpina izglītību 
augstākās izglītības iestādēs, 10,3% absolventu strādā ārvalstīs un salīdzinoši neliela absolventu daļa 
pēc izglītības iestādes beigšanas nestrādā un nemācās (4,2%). Par 9,8% absolventu izglītības iestādēm 
nav informācijas (Attēls Nr. 50). 

Uzľēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka kopējās absolventu nodarbinātības tendences ir 
pozitīvas, jo 66,7% respondentu norādīja, ka 60-80% izglītības iestāžu absolventu strādā iegūtajā 
profesijā, un puse respondentu norādīja, ka absolventi strādā savā iegūtajā profesijā Latvijā. Salīdzinoši 
liela absolventu daļa (19,2%) turpina mācības, lai iegūtu augstāko izglītību. Tā uzskatāma par pozitīvu 
tendenci un jauniešu vēlmi celt savu iegūto kvalifikāciju un pilnveidoties. 
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8.3. Nozares darbaspēka tālākizglītība un karjeras 
izaugsmes iespējas 

8.3.1. Pārkvalifikācijas iespējas, kvalifikācijas celšanas iespējas 

Lielākā daļa ķīmijas nozares uzľēmēju nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem kursiem darbinieku 
kvalifikācijas celšanai uzľēmumā. 

 
Attēls Nr. 51 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem ķīmijas nozarē(%) sadalījumā pa sektoriem 
Avots: Aptaujas dati 

 Salīdzinot aptaujas rezultātus atsevišķos sektoros, var secināt, ka visvairāk nepieciešamību pēc 
specifiskiem kursiem saskata ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, notekūdeľu savākšanas un 
attīrīšanas apakšnozares uzľēmumi (16,7%), savukārt pārējās divās apakšnozarēs vēlmi pēc 
specifiskajiem kursiem izteikuši vien attiecīgi 6,6% un 6,7% uzľēmēju (Attēls Nr. 51). 

 
Attēls Nr. 52 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs (%) 
sadalījumā pēc uzņēmumu lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Lielākā daļa uzľēmumu uzskata, ka viľu darbiniekiem nav nepieciešami specifiski kursi. 
Salīdzinot rezultātus visās uzľēmumu lielumu kategorijās, var secināt, ka visvairāk nepieciešamību pēc 
specifiskiem kursiem saskata mikrouzľēmumi (14,3% no respondentiem šajā uzľēmumu grupā 
atbildējuši, ka specifiski kursi būtu nepieciešami, lai gan kopumā arī mikrouzľēmumu kategorijā vairums 
respondentu nepieciešamību pēc kursiem neizsaka). Savukārt, pārējās uzľēmumu lieluma kategorijās 
(mazie, vidējie un lielie uzľēmumi) respondentu viedoklis ir līdzīgs - vien 4,3% - 6,3% uzľēmēju ir 
izteikuši nepieciešamību pēc specifiskiem kursiem, bet ievērojama daļa uzľēmēju 93,8% - 95,7% šādu 
nepieciešamību neizsaka. Raksturīgi, ka nepieciešamība pēc specifiskiem kursiem pieaug, palielinoties 
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uzľēmumu lielumam, respektīvi, vidējo uzľēmumu kategorijā vien neliela uzľēmēju daļa (4,3%) norādīja 
nepieciešamību pēc specifiskiem kursiem, bet mikrouzľēmumu kategorijā – 14,3% uzľēmēju izsaka 
nepieciešamību pēc specifiskiem kursiem darbinieku kvalifikācijas celšanai (Attēls Nr. 52). 

Lai gan lielākā daļa uzľēmēju ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs nav izteikuši vēlmi pēc 
specifiskiem kursiem, tomēr Pielikumā Nr. 3 minēti kursi, kurus uzľēmēji tomēr vēlētos speciālistu 
apmācībai ķīmijas nozarē. 

 
Attēls Nr. 53 

Iespēja apgūt papildu zināšanas un prasmes ķīmijas nozares uzņēmumos (%) sadalījumā pa 
sektoriem 

Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot datus par iespēju apgūt papildu zināšanas un prasmes ķīmijas nozares uzľēmumos, 
var secināt, ka lielākā daļa uzľēmēju uzskata, ka darbinieki viľu uzľēmumā var apgūt papildu zināšanas 
un prasmes, lai kvalificēti veiktu darbu un nodrošinātu kompetences līmeľa uzturēšanu (to norādījuši 
49,2% - 50% respondentu), izľemot atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas un citu saistīto 
darbību sektoru, kur vien 23,3% uzľēmēju ir norādījuši, ka tiem ir iespējas apmācīt esošos darbiniekus, 
lai uzturētu kompetences līmeni. No 18% līdz 26,7% nozares uzľēmēju ir norādījuši, ka tie darbiniekiem 
pašlaik nevar piedāvāt mācību iespējas uzľēmuma ietvaros, bet 16,4% - 33,3% uzľēmēju norādīja, ka 
uzľēmumā darbiniekiem tiek piedāvātas iespējas mācīties vien iesācēju pamatlīmenī, taču 16,4% - 
23,3% uzľēmēju uzskata, ka to piedāvātās apmācības iespējas ir labākas nekā citos uzľēmumos (Attēls 
Nr. 53). 
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Attēls Nr. 54 

Iespēja apgūt papildu zināšanas un prasmes ķīmijas nozares uzņēmumos (%) sadalījumā pēc 
uzņēmumu lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot iespējas uzľēmumos attīstīt darbinieku zināšanas un prasmes sadalījumā pēc 
uzľēmumu lieluma kategorijām, var secināt, ka lielākā daļa mikrouzľēmēju (52,4%) pašlaik nevar 
piedāvāt mācību iespējas saviem darbiniekiem. Savukārt mazo un vidējo uzľēmēju kategorijā lielākā 
daļa (attiecīgi 43,2% un 47,8%) uzľēmēju norādīja, ka uzľēmumā tiek nodrošinātas iespējas apmācīt 
esošos darbiniekus, lai uzturētu kompetences līmeni. Savukārt lielo uzľēmumu kategorijā respondentu 
domas dalās – vienāda aptaujāto daļa (43,8%) norādīja, ka uzľēmumā iespējas apmācīt darbiniekus ir 
labākas nekā citos uzľēmumos un ka uzľēmumā ir iespējas apmācīt esošos darbiniekus kompetences 
līmeľa uzturēšanai.  

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 vairāk 
resursu un kapacitāte, lai nodrošinātu šādas apmācības iespējas. Līdz ar to arī lielākos uzľēmumos 
salīdzinājumā ar maziem uzľēmumiem ir vairāk to uzľēmēju, kuri uzskata, ka pašlaik tiem nav 
nepieciešamības pēc specifiskiem kursiem (6,3% uzľēmēju izteica nepieciešamību pēc kursiem), bet 
mikrouzľēmumi kopumā nevar piedāvāt darbiniekiem apmācības iespējas, un to nepieciešamība pēc 
specifiskiem kursiem ir nedaudz lielāka (14,3% uzľēmēju izteica nepieciešamību pēc kursiem) (Attēls 
Nr. 54).  

AS „Grindeks” Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere sniedz papildu informāciju par 
pārkvalifikācijas iespējām uzľēmumā un norāda, ka uzľēmumā pārkvalificēti tiek tādi speciālisti, kuri 
Latvijā šaurās specializācijas dēļ netiek sagatavoti, piemēram, zāļu reģistrēšanas speciālisti. Savukārt 
profesijās, kurās uzľēmumam sistemātiski trūkst speciālistu, regulāri tiek pieľemti darbā saistīto 
profesiju darbinieki, kuri tiek pārkvalificēti atbilstoši nepieciešamajai specializācijai. AS „Grindeks” 
apmācībai izmanto ES arī finansējumu. Kopumā kopš 2008. gada (pēdējo trīs gadu laikā) uzľēmums 
apmācības organizācijai no ES struktūrfondiem saľēmis aptuveni 450 tūkstošus latu. Apmācības kursus 
organizē paši vai, arī izmantojot Latvijas Ķīmijas un farmācijas asociāciju.  
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Attēls Nr. 55 

Profesionālās kvalifikācijas celšanas kursu rīkošanas biežums ķīmiskajā rūpniecībā un tās 
saskarnozarēs (%) sadalījumā pa sektoriem 

Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot datus par profesionālās kvalifikācijas celšanas kursu rīkošanas biežumu ķīmijas 
nozarē, redzams, ka lielākā daļa no visiem uzľēmumiem norāda, ka profesionālās kvalifikācijas 
celšanas kursi tiek organizēti vienu reizi gadā (34,4% - 66,7%). Daudzi uzľēmumi (no 16,7% - 31,1%) 
atzīmējuši, ka kursi tiek rīkoti retāk nekā reizi gadā. Neskatoties uz to, ka lielākajā daļā uzľēmumu 
kvalifikācijas celšanas kursi tiek rīkoti reizi gadā, sektorā ir arī uzľēmumi, kuros šāda veida kursi 
nenotiek nekad, piemēram, 18% naftas pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko 
produktu ražošanas, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un 
plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un 
eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā, kā arī atkritumu savākšanas, apstrādes un 
izvietošanas; materiālu pārstrādes, sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sektora 
uzľēmumu (Attēls Nr. 55). 

Analizējot pilnveides kursu rīkošanas biežumu sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma kategorijām, 
var secināt, ka visbiežāk kvalifikācijas celšanas kursi tiek rīkoti lielajos uzľēmumos. Lielākā daļa lielo 
uzľēmumu (37,5%) savukārt norādīja, ka kursi tiek rīkoti reizi gadā. 

 
Attēls Nr. 56 

Profesionālās pilnveides kursu rīkošanas biežums uzņēmumos ķīmiskajā rūpniecībā un tās 
saskarnozarēs (%) sadalījumā pēc uzņēmumu lieluma kategorijām 

Avots: Aptaujas dati 
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Nedaudz mazāka lielo uzľēmēju daļa (31,3%) norādīja, ka šādi kursi tiek rīkoti reizi pusgadā, 
bet 12,5% uzľēmumu pilnveides kursi tiek rīkoti pat biežāk, savukārt 18,8% uzľēmumu – retāk nekā 
reizi gadā.  

Vidējo uzľēmumu kategorijā 60,9% uzľēmumu pilnveides kursi tiek rīkoti reizi gadā, bet 
30,4% uzľēmumu – retāk kā reizi gadā. Mazo uzľēmumu kategorijā lielākā daļa (40,5%) respondentu 
norādīja, ka pilnveides kursi uzľēmumos tiek rīkoti retāk nekā reizi gadā, bet 32,4% uzľēmumu – reizi 
gadā. Mikrouzľēmumu kategorijā respondentu vairākums norādīja, ka kvalifikācijas celšanas kursi 
netiek rīkoti (57,1%).  

Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākajos uzľēmumos darbinieku kvalifikācijas celšanas kursi tiek 
rīkoti biežāk nekā mikro un mazajos uzľēmumos. Tas saskan ar iepriekš analizēto tendenci, proti, 
lielajiem un vidējiem uzľēmumiem ir labākas iespējas apmācīt darbiniekus. Tas varētu būt skaidrojams 
ar to, ka lielajiem uzľēmumiem ir pieejami vairāk resursu un kapacitātes, lai nodrošinātu šādas 
apmācības iespējas (Attēls Nr. 56).  

 
Attēls Nr. 57 

Uzņēmumi ķīmijas nozarē, kuri gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu (%), sadalījumā 
pa sektoriem 

Avots: Aptaujas dati 

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka lielākā daļa jeb 52,5% - 66,7% ķīmijas 
nozares uzľēmumu (pa atsevišķiem sektoriem) ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu. 
Savukārt lielo uzľēmumu kategorijā visi respondenti ir norādījuši, ka ir gatavi finansēt kvalifikācijas 
celšanu. Secinām, ka ķīmijas nozares uzľēmumos ir labas kvalifikācijas celšanas iespējas, jo lielākajā 
daļā uzľēmumu kvalifikācijas celšanas kursi tiek rīkoti vismaz reizi gadā un lielākā daļa uzľēmēju ir 
gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu. Tomēr to pārsvars pār uzľēmējiem, kuri nav gatavi to 
finansēt šādus kursus, nav liels, proti, 33,3% – 47,5% uzľēmēju nav gatavi finansēt savu darbinieku 
kvalifikācijas celšanu (Attēls Nr. 57).  
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Attēls Nr. 58 
Uzņēmumi ķīmijas nozarē, kuri ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu (%), sadalījumā 

pēc uzņēmumu lieluma  
Avots: Aptaujas dati 

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka tikai 38,1% mikrouzľēmumu ir gatavi 
finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu. Savukārt lielo uzľēmumu kategorijā lielākā daļa jeb 93,8% 
respondentu ir norādījuši, ka ir gatavi finansēt kvalifikācijas celšanu. Savukārt vidējo un mazo 
uzľēmumu kategorijā attiecīgi 60,9% un 43,2% uzľēmumu ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas 
celšanu. Secinām, ka darbinieku kvalifikācijas celšanas finansēšana ir tieši proporcionāla uzľēmuma 
lielumam (Attēls Nr. 58). 

 
Attēls Nr. 59 

Uzņēmumi ķīmijas nozarē, kuri finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu (%), sadalījumā pa 
sektoriem 

Avots: Aptaujas dati 

Ķīmijas nozarē darbinieku kvalifikācijas celšana tiek finansēta gandrīz pusē no visiem 
uzľēmumiem (45,9% - 66,7%) (Attēls Nr. 59). Kopumā var secināt, ka liela daļa uzľēmumu visās 
apakšnozarēs savu darbinieku kvalifikācijas celšanu finansē. Tas saskan ar iepriekš analizētajiem 
aptaujas rezultātiem, proti, ka lielākā daļa jeb 52,5% - 66,7% ķīmijas nozares uzľēmumu (sadalījumā pa 
sektoriem) ir gatavi finansēt savu darbinieku kvalifikācijas celšanu. 
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Attēls Nr. 60 

Uzņēmumi ķīmijas nozarē, kuri finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu (%), sadalījumā pēc 
uzņēmumu lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Savukārt sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma, redzams, ka darbinieku kvalifikācijas celšanu 
visvairāk finansē lielie uzľēmumi (93,8%). Vismazāk darbinieku kvalifikācijas celšanu finansē 
mikrouzľēmumi (14,3%) (Attēls Nr. 60). Secināms, ka darbinieku kvalifikācijas celšanas finansēšana ir 
tieši proporcionāla uzľēmuma lielumam. Šie rezultāti saskan ar iepriekš analizētajiem rezultātiem, proti, 
ka tikai 38,1% mikrouzľēmumu ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu, bet lielo uzľēmumu 
kategorijā – 93,8% ir gatavi finansēt savu darbinieku kvalifikācijas celšanu.  

8.4. Sadarbība starp darba devējiem un izglītotājiem 
Saskaľā ar aptaujas datiem izglītības iestādes saľem uzľēmumu atbalstu galvenokārt, iesaistot 

uzľēmējus lekciju lasīšanā un padomēs/domēs, kā arī organizējot uzľēmumos prakses vietas un 
mācību ekskursijas (42,9% respondentu šos kritērijus novērtēja ar „5”), bet uzľēmēju sniegtās 
stipendijas studentiem/audzēkľiem (57,1% respondentu), uzľēmēju mācību programmu izstrādes 
līdzfinansēšana (71,4%), uzľēmēju dāvinājumi izglītības iestādēm, piemēram, tiem piederošās 
ražošanas iekārtas (57,1%) un ziedojumi izglītības iestādēm materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 
(57,1%) sadarbības veidi praktiski netiek īstenoti vai tiek īstenoti tikai atsevišķos gadījumos (Attēls Nr. 
61). 

 
Attēls Nr. 61 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
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Kopumā redzams, ka nozarē raksturīga salīdzinoši laba uzľēmēju un izglītības iestāžu 
sadarbībai, visbiežāk to īstenojot tādās sadarbības formās kā prakses vietas, mācību ekskursijas 
uzľēmumos, uzľēmēju lekciju lasīšana, iesaistīšanās izglītības iestādes domē/padomē. 

8.4.1. Prakses organizēšanas iespējas 

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, kurā piedalījās septiľas iestādes, kurās akreditētas ar 
ķīmijas nozari saistītas studiju programmas, kopumā prakses organizēšana sadarbībā ar darba devējiem 
ir novērtēta kā laba. Izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka darba devēji ir atsaucīgi, it īpaši kopš 
2010. gadu, kad krīzes ietekme nozarē mazinājās un uzľēmēji sāka piedāvāt arvien jaunas prakses 
vietas uzľēmumos, jo izglītotāju vērtējumā tas ir ļoti svarīgs aspekts tieši praktisko iemaľu apgūšanai 
profesijās. 

 Lai gan kopumā prakses organizēšanai uzľēmumos pēc izglītotāju domām ir laba, vienas 
izglītības iestādes pārstāvji norādīja, ka prakses vietu nodrošināšanā labāka sadarbība ir ar valsts un 
pašvaldību iestādēm, ar kurām ir noslēgti ilgtermiľa līgumi. Tāpat izglītotāju vērtējumā prakses 
organizēšanu veicinošs faktors ir izglītotāju iesaistīšanās uzľēmēju biedrībā, un izglītotāji norāda, ka 
darbs uzľēmēju vidū ļāvis izveidot ciešu sadarbību prakses vietu izveidē uzľēmumos. 

Pēc aptaujas datiem izglītības iestāžu studentu un audzēkľu prakse galvenokārt tiek organizēta 
šādos uzľēmumos: AS „Grindeks”, AS „Olainfarm”, SIA „ABB”, SIA „Lyngson”, AS „Jelgavas 
Mašīnbūves rūpnīca”, SIA „Jēkabpils Ūdens”, SIA „Jelgavas Ūdens”, SIA „Rīgas Ūdens”, AS „Olaines 
Ūdens un siltums”, SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars”, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūts „BIOR”, AS „Dzintars” u.c. 

Prakses organizēšanas iespējas tiks analizētas, izvērtējot praktikantu skaitu ķīmijas nozares 
uzľēmumos pēdējos trīs gados (%) sadalījumā pa nozares sektoriem, kā arī to praktikantu skaitu, kuri 
pēc prakses beigām palikuši strādāt nozares uzľēmumos. Visvairāk praktikantu ir profesionālās, vidējās 
un arodizglītības audzēkľi (no 38,1% līdz 63,1% no kopējā praktikantu skaita). 

 
Attēls Nr. 62 

Praktikantu skaits ķīmijas nozares uzņēmumos pēdējos trīs gados (%) sadalījumā pa nozares 
sektoriem 

Avots: Aptaujas dati 
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plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un 
eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā sektorā (63,1%). Augstāko izglītības studentu skaits 
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praksē nozares uzľēmumos ir ievērojami mazāks – 24,9% - 33,3% audzēkľu īpatsvars sadalījumā pa 
sektoriem, savukārt citu praktikantu (Nodarbinātības valsts aģentūras izglītotie, maksas kursu studenti) 
skaits praksē nozares uzľēmumos ir vēl mazāks - 12,1% - 28,6% no kopējā praktikantu skaita nozares 
uzľēmumos (Attēls Nr. 62). 

 
Attēls Nr. 63 

Praktikantu skaits, kuri pēc prakses palikuši ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru 
uzņēmumos pēdējos trīs gados, (%) sadalījums 

Avots: Aptaujas dati 

Naftas pārstrādes produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, 
farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu 
ražošanas, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu 
veikšanas biotehnoloģijā sektora uzľēmumos vislielākais praktikantu īpatsvars, kuri pēc prakses beigām 
ir palikuši strādāt attiecīgajos prakses uzľēmumos, ir no profesionālās, vidējās un arodizglītības 
audzēkľu vidus – 63,5%.  

Vislielākais skaits studentu ar augstāko izglītību ir palikuši strādāt ūdens ieguves, attīrīšanas un 
apgādes, notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas uzľēmumos – 50%, bet atkritumu savākšanas, 
apstrādes un izvietošanas; materiālu pārstrādes, sanitārijas un citu atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu uzľēmumos lielākā daļa praktikantu, kuri palikuši strādāt uzľēmumā pēc prakses beigām, 
ir citi praktikanti jeb Nodarbinātības valsts aģentūras izglītotie, maksas kursu studenti, proti, 55,6% no 
kopējā praktikantu skaita sektora uzľēmumos. 

Kopumā, neskatoties uz to, ka visos nozares sektoros vislielākais uzľemto praktikantu skaits ir 
profesionālās, vidējās un arodizglītības audzēkľi, pēc prakses beigām uzľēmumā palikušo praktikantu 
skaits dažādos sektoros ir atšķirīgs, un tikai naftas pārstrādes produktu ražošanas un citu saistīto 
darbību sektorā vislielāko uzľemto un pēc prakses beigām strādāt palikušo darbinieku skaitu veido 
profesionālās, vidējās un arodizglītības audzēkľi (Attēls Nr. 63).  

Savukārt, AS „Grindeks” Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere norāda, ka uzľēmumā 
kopumā strādā aptuveni 60% darbinieku ar augstāko izglītību, aptuveni 5% bez formālās izglītības, bet 
pārējie darbinieki ir ieguvuši vidējo profesionālo izglītību. Eksperte atzīmē, ka šāda tendence saistīta ar 
normatīvo regulējumu ķīmijas, farmācijas apakšnozarē, kas nosaka prasības sertifikācijai un 
kvalifikācijai. Šie rezultāti, ľemot vērā uzľēmēju aptaujas datus par sektoru kopumā (24,9% augstākās 
izglītības studentu tiek uzľemti un 23,4% studentu pēc prakses beigām paliek strādāt uzľēmumā), 
liecina par to, ka esošo darbinieku pēc to iegūtās izglītības un praktikantu skaitā pēc to iegūtās izglītības 
pastāv ievērojamas atšķirības starp mikro, mazajiem, vidējiem un lielajiem uzľēmumiem, un ir vērojams, 
ka lielajos uzľēmumos strādā vairāk darbinieku ar augstāko izglītību. 
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8.4.2. Nozares tehnoloģiju izmantošana apmācības procesā 

Pēc izglītības iestāžu aptaujas datiem nozares tehnoloģiju izmantošana apmācību procesā 
notiek gandrīz visās izglītības iestādēs. Regulāri tiek organizētas mācību ekskursijas uz uzľēmumiem, 
kur jaunieši iepazīstas un praktizējas uz jaunākajām iekārtām. Viena no aptaujātajām izglītības iestādēm 
sadarbība šajā aspektā novērtēja kā apmierinošu, jo daudzos uzľēmumos nav modernu tehnoloģisko 
iekārtu, norādot, ka labāka situācija ir pašvaldību uzľēmumos, kuros tiek īstenoti ES infrastruktūras 
projekti, līdz ar to uzľēmumiem ir iespējas iegādāties modernākas tehnoloģiskās iekārtas un darbavietu 
aprīkojumu. 

8.4.3. Nozares speciālistu iesaistīšanās izglītības procesā 

Izvērtējot nozares speciālistu iesaisti izglītības procesā, izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka 
nozares speciālisti piedalās valsts kvalifikācijas eksāmenos, kvalifikācijas darbu vērtēšanā, jaunu 
izglītības programmu izstrādē. Vadošie nozares speciālisti lasa profesionālos mācību kursus izglītības 
iestādēs, piemēram, pārstāvji no AS ”Grindeks”. Turklāt speciālisti kā viesdocētāji tiek piesaistīti gan 
atsevišķu kursu, gan atsevišķu tēmu lasīšanai, piemēram, no Latvijas valsts mežiem, Reģionālās vides 
pārvaldes, ūdenssaimniecības uzľēmumiem u.c. Nozares speciālisti tiek piesaistīti arī kā konsultanti un 
recenzenti diplomdarbiem, diplomprojektiem, maģistra darbiem, kā komisijas locekļi valsts pārbaudījumu 
komisijās un kā eksperti programmu pašnovērtējumu ziľojumu sagatavošanā. Nozares speciālisti 
piedalās arī kvalifikācijas eksāmenu izstrādē, kvalifikācija eksāmenu komisijā un prakses organizēšanā.  

8.5. Ierobežojumi izglītībai 
Kopumā izvērtējot respondentu viedokli, neviens no tālāk minētajiem kritērijiem nav identificēts kā 

būtiska problēma nozari atbilstošajās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā (Attēls Nr. 64).  

 

Attēls Nr. 64 
Problēmas/nepilnības nozari atbilstošajās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā 

(1-nav problēma; 5-būtiska problēma) 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Kopumā no attēlā minētajiem kritērijiem tikai ierobežota izglītības pieejamība un izvēle reģionos 
ir identificēta kā būtiska problēma (42,9% respondentu to novērtējot ar „4”), kamēr pārējās problēmas 
nav minētas kā būtiskas, jo mazāk kā trešā daļa respondentu šo problēmu identificē kā būtisku problēmu 
(novērtējot ar „4” vai „5”). Kā vidēji nozīmīgu augstākās un profesionālās izglītības sistēmas nepilnību 
aptaujātie minēja informācijas trūkumu, t.sk. potenciālajiem audzēkľiem, darba devējiem un sabiedrībai 
kopumā (71,4% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „3”). 

Lielākā daļa aptaujāto norādīja, ka nozares izglītības iestādēs nav būtisku problēmu, kas 
saistītas ar pārāk plašu vai šauru specializāciju (attiecīgi 66,7% un 85,7% respondentu šo kritēriju 
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novērtēja ar „2”). Tādus kritērijus kā praktisko un teorētisko mācību nesabalansētība izglītības 
programmās, prakses vietu trūkums, izglītotāju trūkums vai to nepietiekama kvalifikācija vairāk nekā 
puse aptaujāto izglītības iestāžu pārstāvju novērtējusi ar „1” vai „2”. Pārāk novecojušu un neatbilstošu 
materiāli tehnisko bāzi līdzīga respondentu daļa (42,9%) novērtēja ar „2” un „3”. 

Kopumā secinām, ka pēc respondentu domām nozarei atbilstošās profesionālās izglītības 
iestādēs Latvijā nav būtisku problēmu, bet atsevišķos aspektos (izglītības iestādes materiāli tehniskais 
nodrošinājums, informācijas trūkums) būtu jāveic pasākumi, lai novērstu iespējamās problēmas nākotnē.  

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošie faktori 

Kā galvenie faktori, kas būtiski ietekmē izglītības iestādes spēju pildīt savu uzdevumu - sniegt 
kvalitatīvas vispārējās un profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem, minēti kvalificētu 
pedagogu, administratīvā personāla un IT infrastruktūras pieejamība. Vienāda respondentu daļa (42,9%) 
šos faktorus novērtēja kā augstas un ļoti augstas ietekmes. Pēc respondentu domām (57,1%) arī 
izglītības sistēmas administratīvo šķēršļu un mācību iestādes darbības plāna ar prioritātēm esamībai ir 
augsta ietekme uz izglītības iestādes darbu (Attēls Nr. 65). 

 
Attēls Nr. 65 

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošo faktoru novērtējums (1-niecīga, 2-zema, 3-vidēja, 4-augsta, 5-
ļoti augsta ietekme) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Pamatojoties uz aptaujas datiem, tādu faktoru kā informācijas par nozares speciālistu 
pieprasījumu pieejamība un finanšu līdzekļu pieejamība ietekme uz izglītības iestādes darbu ir zema (to 
norādīja 42,9% respondentu), bet nozares zemajam prestižam sabiedrībā pēc 71,4% respondentu 
domām ir vidēja ietekme. To apliecina arī AS „Grindeks” Personāla departamenta vadītājas Daces 
Šaiteres teiktais, ka pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis, piemēram, ķīmijas un farmaceitisko 
pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas sektora prestižs un ķīmijas nozarei ir stabila vieta 
starp prioritārajām nozarēm Latvijā. Nozares prestižs ir pieaudzis arī skolēnu un jauno studentu vidū. 
Tas panākts, galvenokārt, ar aktīvu nozares uzľēmumu darbību nozares un tās profesiju 
popularizēšanā. 

Izglītības iestāžu saņemtais atbalsts 

Analizējot iepriekš minētā attēla datus, redzams, ka attiecīgi 42,9% un 50% respondentu 
norāda, ka pašvaldību reģionāla līmeľa pašvaldības/administrācijas sniegtais atbalsts vērtējams kā 
niecīgs, līdz ar to ir jāsecina, ka šīm atbalsta formām praktiski nav ietekme uz izglītības iestāžu darbu 
(Attēls Nr. 66).  
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Attēls Nr. 66 

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošie faktori, tos novērtējot atbilstoši saņemtajam atbalstam (1-
niecīga, 2-zema, 3-vidēja, 4-augsta, 5-ļoti augsta ietekme) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Izvērtējot valsts atbalsta programmu un/vai institūciju ietekmi uz iestādes spēju sniegt 
kvalitatīvas vispārējās un profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem, 57,1% respondentu 
norādīja, ka šī faktora ietekme ir vērtējama kā vidēja. Kā visnozīmīgākais faktors, to novērtējot atbilstoši 
saľemtajam atbalstam, pēc respondentu domām ir IT infrastruktūras pieejamība izglītības iestādē 
(42,9%). Pēc aptaujas datiem arī sadarbības ar NVO un asociācijām ietekme uz izglītības iestādes 
darbu vērtējama kā augsta (42,9%). 
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9. Ārējo faktoru ietekme 
Sadaļas ietvaros analizēts ķīmijas nozares uzľēmēju viedoklis par uzľēmumu darbību 

ietekmējošiem faktoriem. Analīze veikta izvērtējot uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus par katru 
sektoru atsevišķi. Analīzes nobeigumā sniegts raksturojums par normatīvo aktu ietekmi dažādos 
nozares sektoros. 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori 

Vispirms analizēti nozīmīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori naftas pārstrādes 
produktu ražošanas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko 
minerālu izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijā sektorā 
(Attēls Nr. 67). 

 

 
Attēls Nr. 67 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori (%) sadalījumā naftas pārstrādes produktu ražošanas, 
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko 

preparātu ražošanas, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanas, nemetālisko minerālu 
izstrādājumu ražošanas, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanas biotehnoloģijas 

apakšnozarēs 
Avots: Aptaujas dati 

Kā pašus nozīmīgākos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus sektora uzľēmēji norādīja 
darbaspēka pieejamību darba tirgū (36,1% respondentu to novērtēja ar „5”), darbaspēka kompetences 
līmeni (41%), jaunu noieta tirgu apgūšanu (36,1%), kā arī kvalitātes prasību izmaiľas (37,7%). Arī 
nodokļu izmaiľu politika, konkurences ietekmei, mārketinga stratēģijai, darbaspēka pieejamībai darba 
tirgū, tehnoloģiskajam progresam un ražošanas modernizācijai ir salīdzinoši augsta ietekme uz ķīmijas 
nozares uzľēmumu darbību, proti, 39,3% - 50,8% respondentu to novērtēja ar „4”. Kopumā pēc aptaujas 
datiem netika identificēti kritēriji, kuri pēc vairākuma respondentu domām būtu nesvarīgi vai mazsvarīgi. 

Tālāk analizēti nozīmīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori ūdens ieguves, attīrīšanas 
un apgādes, notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas sektorā (Attēls Nr. 68). 
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Attēls Nr. 68  

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori (%) sadalījumā ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, 
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas apakšnozarēs 

Avots: Aptaujas dati 

Kā pašus nozīmīgākos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus sektora uzľēmēji norādīja 
darbaspēka kompetences līmeni (83,3% respondentu to novērtēja ar „5”), uzľēmējdarbības izmaksu 
izmaiľas (50%) un tehnoloģisko progresu un ražošanas modernizāciju (66,7%). Kopumā pēc aptaujas 
datiem netika identificēti kritēriji, kuri pēc vairuma respondentu domām būtu nesvarīgi vai mazsvarīgi, 
un, lai gan, izvērtējot konkurences ietekmi, 33,3% aptaujāto norādīja uz šī faktora zemo ietekmi, 
piešķirot tām vērtējumu „2”, tāda pati daļa respondentu (33,3%) šo faktoru vērtēja kā augstas ietekmes, 
piešķirot vērtējumu „4” un „5”. Tādēļ nevar uzskatīt, ka konkurences ietekme nav svarīga. 

Salīdzinot ar iepriekš analizēto nozares sektoru, darbinieku kompetences līmenis abos sektoros 
pēc uzľēmēju aptaujas datiem ir svarīgākais uzľēmuma darbību ietekmējošais faktors. 

Analīzes nobeigumā izteikti nozīmīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori atkritumu 
savākšanas, apstrādes un izvietošanas, materiālu pārstrādes, sanitārijas un citu atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu sektorā (Attēls Nr. 69). 
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Attēls Nr. 69 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori (%) sadalījumā atkritumu savākšanas, apstrādes un 
izvietošanas; materiālu pārstrādes; sanitārijas un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 

apakšnozarēs 
Avots: Aptaujas dati 

 

Kā paši nozīmīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori šajā sektorā pēc uzľēmēju 
aptaujas datiem ir darbaspēka pieejamība darba tirgū (50% respondentu to novērtēja ar „5”), jaunu 
noieta tirgu apgūšana (40%) un darbaspēka kompetences līmenis (33,3%). Savukārt kā mazāk svarīgus 
faktorus uzľēmēji min pirktspēju un konkurences ietekmi, proti, attiecīgi 40% un 33,3% respondentu to 
novērtēja ar „3”. Kopumā pēc aptaujas datiem netika identificēti kritēriji, kuri pēc vairuma respondentu 
domām būtu nesvarīgi vai mazsvarīgi (ar vērtējumu „1” un „2”). 

Salīdzinot uzľēmēju aptaujas datus šajā sektorā ar diviem iepriekš analizētajiem sektoriem, 
secinām, ka visos sektoros pēc uzľēmēju aptaujas datiem darbinieku kompetences līmenis un 
darbaspēka pieejamība darba tirgū ir būtiskākie uzľēmuma darbību ietekmējošie faktori. 

Tabula Nr. 23 Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji ķīmijas nozares apakšnozarēs sadalījumā pa 
reģioniem 2008. – 2009. gadā. 

    

Apgrozījums (tūkst. 
Ls) 

Pievienotā vērtība 
(tūkst. Ls) 

Investīcijas  (tūkst. 
Ls) 

    2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Ķīmiskā 
rūpniecība 

Rīgas reģions 223 388 123 396 46 219 22 939 111 842 102 407 

Pierīgas reģions 135 558 74 676 37 076 19 790 33 395 9 047 

Vidzemes reģions 71 501 53 190 20 880 14 549 10 284 6 572 

Kurzemes reģions 34 956 25 087 11 040 7 706 3 145 1 973 

Zemgales reģions 57 701 35 197 14 246 7 959 15 847 3 299 

Latgales reģions 28 147 7 862 6 104 1 432 1 406  752 

Ūdens 
ieguve un 
attīrīšana 

Rīgas reģions 4 095 3 165 1 592 1 548 2 579 1 056 

Pierīgas reģions 9 674 7 432 6 748 6 482 9 095 3 792 

Vidzemes reģions 4 469 nav datu 2 418 nav datu 7 606 nav datu 

Kurzemes reģions 7 050 6 135 6 221 6 402 19 401 5 770 

Zemgales reģions nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 
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Apgrozījums (tūkst. 
Ls) 

Pievienotā vērtība 
(tūkst. Ls) 

Investīcijas  (tūkst. 
Ls) 

    2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Latgales reģions nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Atkritumu 
apsaimnie

košana 

Rīgas reģions 74 898 44 859 24 067 14 824 6 444 1 555 

Pierīgas reģions nav datu 16 228 nav datu 28 854 nav datu 21 808 

Vidzemes reģions nav datu 4 122 nav datu 2 221 nav datu 5 994 

Kurzemes reģions 36 150 20 712 8 193 6 244 12 555 764 

Zemgales reģions 15 230 10 988 4 884 3 018 4 210 2 037 

Latgales reģions 15 532 7 140 6 000 3 424 3 552 2 606 

Aplūkojot galvenos uzľēmējdarbības rādītājus (pašus svarīgākos nozares attīstību noteicošos 
faktorus), var redzēt, ka apgrozījums 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir samazinājies 
visos sektoros, taču dažos kritums ir bijis lielāks. Ķīmijas rūpniecības sektorā apgrozījums Rīgā un 
Pierīgā samazinājies par 45%, Zemgalē par gandrīz 40%, Latgalē – pat 72%, pārējos reģionos – ap 
30%. Vides sektorā samazinājums 2009. gadā ir tikai ap 20% salīdzinājumā ar 2008. gadu. Tas norādīts 
arī ir 5.1. sadaļā, kur vides sektors nav pakļauts tik lielai ekonomiskās situācijas ietekmei kā citi sektori.  

Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas; materiālu pārstrādes sektora rādītāji ir līdzīgi 
ķīmiskās rūpniecības sektora rezultātiem, lai gan apgrozījuma samazinājums 2009. gadā salīdzinājumā 
ar iepriekšējo periodu Latgales un Kurzemes reģionā nav bijis tik liels.  

Pievienotās vērtības izmaiľas 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir bijušas 
līdzīgas, tādējādi norādot, ka apgrozījuma un pievienotās vērtības izmaiľas ir cieši saistītas. Vienīgā 
atšķirība ir vides sektorā, kur pievienotās vērtības samazinājums kopumā ir ap 3%, kamēr Kurzemes 
reģionā 2009. gadā ir tas palielinājies par 3% salīdzinājumā ar 2008. gadu.  

Investīciju izmaiľas gan reģionos, gan atsevišķos sektoros ir atšķirīgas. Rīgā ķīmiskās 
rūpniecības investīcijas 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ir kritušās tikai par 8%, salīdzinot ar 
Pierīgas reģionu, kur samazinājums bija par 73%, tomēr apgrozījuma un pievienotās vērtības 
samazinājums ir līdzīgs. 

Tiesiskais regulējums 

Šajā nodaļā tiks analizēta tiesisko regulējumu ietekme uz atsevišķiem ķīmijas nozares 
sektoriem, pamatojoties uz publisko pieejamo un intervijās ar nozares uzľēmējiem iegūto informāciju. 

Skaistumkopšanas līdzekļu ražošana 

Eiropas Parlaments un Padome 2009. gada 30. novembrī ir pieľēmusi regulu 1223/2009 par 
kosmētiskiem līdzekļiem. Tajā noteikti noteikumi, kādiem jāatbilst ikvienam kosmētikas līdzeklim, kas 
tiek laists tirgū. Regulas mērķis ir nodrošināt iekšējā tirgus darbību un augstu cilvēka veselības 
aizsardzības līmeni. Līdz 2013. gadam regulai ir jābūt ieviestai un visiem kosmētikas līdzekļiem, kas ir 
laisti tirgū jābūt drošiem. Šobrīd kosmētikas ražošanā ir noteikti ierobežojumu dzīvnieku izmantošanai 
kosmētikas testēšanai un nanomaterālu izmantošanai. Regulā ir iekļauts vielu saraksts, kuras ir 
aizliegtas kosmētikas ražošanā. Latvijā regulas noteikumi ir iestrādāti MK 2004. gada 20. aprīļa 
noteikumos Nr.354 „Būtiskās prasības kosmētikas līdzekļiem, to marķējumam un to ievērošanas 
uzraudzības kārtība”. Noteikumu pielikumā sniegts bīstamo vielu saraksts. Noteikumi izstrādāti 
pamatojoties uz Direktīvu 76/768/EEK un 2010/4/ES. Latvijā kosmētisko līdzekļu uzraudzību īsteno 
Veselības ministrijas Veselības inspekcija.

60
 

Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas sektors 

 Šobrīd Latvijā ir praktiski ieviestas visas ES Direktīvas 1999/31/EC par atkritumu poligoniem 
prasības, kas paredz izveidot 10-12 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonus un veikt esošo 
atkritumu izgāztuvju rekultivāciju. Šīs direktīvas mērķis ir, attiecinot uz atkritumiem un poligoniem 
stingras ekspluatācijas un tehniskās prasības, paredzēt pasākumus, procedūras un ieteikumus, kuru 
mērķis ir, cik iespējams, visā poligona dzīves ciklā novērst vai mazināt iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi, 
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īpaši virszemes ūdeľu, gruntsūdens, zemes un gaisa piesārľojumu, kā arī uz globālo vidi, tajā skaitā 

siltumnīcas efektu, kā arī gala iznākumā atkritumu radītos draudus cilvēku veselībai. 
61

  

Saskaľā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzľēmumu asociācijas pausto viedokli atkritumu 
apsaimniekošanas tirgus Latvijā šobrīd ir sakārtots un darbojas tāpat kā citās ES valstīs. Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas jomā Latvijā šobrīd strādā aptuveni 40 uzľēmumu, no kuriem 95% ir 
LASUA biedri. Šo uzľēmumu vidū ir gan vietējie, gan lielie ārvalstu uzľēmumi no Somijas, Zviedrijas, 
Francijas un citām valstīm. Atzīmējama ir tendence, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomu 
galvenokārt kontrolē pašvaldības. Asociācija norāda, ka Rīgā šobrīd strādā piecas sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas uzľēmumi, tomēr paredzams, ka līdz 2020. gadam uzľēmumu skaits Rīgā šajā jomā 
varētu samazināties līdz vienam vai diviem uzľēmumiem, un tas, iespējams, varētu notikt, izmantojot 

valsts - privātās partnerības modeli (VPP).
62

 

Izvērtējot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomu Latvijā, Latvijas Atkritumu saimniecības 
uzľēmumu asociācija (LASUA) norāda, ka tirgus šobrīd ir sakārtots, jo ir izveidots viens atkritumu 
apsaimniekošanas poligons, bet jomā kopumā strādā četri līdz pieci uzľēmumi. Savukārt, būvgružu 
apsaimniekošanas joma pēc eksperta domām šobrīd un vēsturiski ir visnesakārtotākā, un šajā jomā tirgū 
šobrīd darbojas daudz uzľēmumu. Saskaľā ar normatīvo aktu prasībām LASUA pēc iesnieguma 
saľemšanas sniedz atzinumu Valsts vides dienestam par uzľēmumu tehniskajām spējām un kapacitāti 
sniegt savus pakalpojumus.  

Izvērtējot nākotnes attīstības tendences, ľemot vērā tiesisko regulējumu ietekmi sektorā, 
asociācija norāda, ka nākotnē sadzīves atkritumu jomā darbosies 11 reģionāli atkritumu 
apsaimniekošanas poligoni, samazināsies to uzľēmumu skaits, kas apsaimniekos atkritumus katrā no 
reģioniem, iespējama pašvaldību uzľēmumi vai pašvaldības sadarbība ar privāto sektoru (valsts - 
privātās partnerības modeļa ietvaros). Tāpat viens no iespējamiem scenārijiem varētu būt tāds, ka 
nākotnē šajā sektorā darbosies 11 uzľēmumi Latvijas reģionos un papildus aptuveni 2 līdz 3 uzľēmumi, 
kas apkalpotu Rīgu. 

Izvērtējot investīcijas nozares uzľēmumos, asociācija norāda, ka nozarē vērojama arī 
uzľēmumu apvienošanās (gan starp vietējiem nozares uzľēmumiem, gan ar uzľēmumiem ārvalstīs), 
turklāt vērojama arī ārvalstu lielo nozares uzľēmumu tendence pārpirkt vietējos Latvijas uzľēmumus, 
t.sk. ZAOO, Hoetica, Nelsens (Francija), EKO Rīga (Islande). 

Farmācijas sektors 

AS „Grindeks” Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere norādīja, ka tiesiskais regulējums 
nozarē regulē uzľēmumu darbinieku izglītības līmeni, apmācības regularitāti, ko nosaka kā 
starptautiskie, tā nacionālā līmeľa normatīvie akti. Turklāt, normatīvo aktu prasības dažkārt atšķiras arī 
atsevišķos reģionos, kuros uzľēmumi izplata savu produkciju. Eksperte norāda, ka noteiktām darbinieku 
grupām prasības apgūstamajām zināšanām ir ļoti konkrētas, nosakot, kas jāapgūst konkrētā laika 
periodā, un uzľēmuma atbilstība noteiktajām normatīvo aktu prasībām tiek regulāri pārbaudīta, 
piemēram, uzľēmumā ierodoties auditoru grupām no valstīm, kurās uzľēmums izplata saražotos 
medikamentus. 
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Pielikums Nr.1 

Pamata informācija par respondentiem 

Tabula Nr. 24. Uzņēmumu kopējais skaits un aptaujājamo uzņēmumu skaits pa ķīmijas nozares 
sektoriem 

Sektors pēc NACE 2.red. Uzņēmumu skaits 
Uzņēmumu skaits 

aptaujai 

Procentos no 
kopējā uzņēmumu 

skaita 

(19.2) Naftas pārstrādes produktu 
ražošana 

9 4 40% 

(20) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 
ražošana 

87 35 40% 

(21) Farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošana 

29 12 40% 

(22) Gumijas un plastmasas 
izstrādājumu ražošana 

285 114 40% 

(23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu 
ražošana 

6 2 40% 

(36) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 67 27 40% 

(37) Notekūdeľu savākšana un attīrīšana 61 24 40% 

(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un 
izvietošana; materiālu pārstrāde 

249 100 40% 

(39) Sanitārija un citi atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumi 

16 6 40% 

(72.11) Pētījumu un eksperimentālo 
izstrāžu veikšana biotehnoloģijā 

17 7 40% 

KOPĀ 826 331 40% 

 

Tabula Nr. 25. Aptaujāto uzņēmumu skaits un procentuālais apjoms no kopējā uzņēmumu skaita 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Aptaujāto 

uzņēmumu 
skaits 

Procentos no 
kopējā skaita 

(19.2) Naftas pārstrādes produktu ražošana 4 40% 

(20) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 47 54,02% 

(21) Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana 12 40% 

(22) Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana 115 40,35% 

(23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 2 40% 

(36) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 
51 40% 

(37) Notekūdeľu savākšana un attīrīšana 

(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde 100 40% 

(39) Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 6 40% 

(72.11) Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā 7 40% 

KOPĀ 344 41,65% 

 
Tabula Nr. 26. Saņemto atbilžu skaits pa ķīmijas nozares sektoriem 

 

 

 
  

Sektors pēc NACE 2.red. 
Saņemto 

atbilžu skaits 

(19.2) Naftas pārstrādes produktu ražošana 
13 

(20) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 

(21) Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana 5 

(22) Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana 
42 

(23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 

(36) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 
6 

(37) Notekūdeľu savākšana un attīrīšana 

(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde 
30 

(39) Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 

(72.11) Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā 3 

KOPĀ 99 
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Pielikums Nr. 2 

 
Izglītības iestādes, kurās iespējams apgūt ar ķīmijas nozari saistītās profesijas 

 

Nr. p.k. Izglītības iestādes Reģions 

1 Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola Latgale 

2 Daugavpils Universitāte Latgale 

3 Latvijas Lauksaimniecības universitāte  Zemgale 

4 Latvijas Universitāte Rīga 

5 Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" Kurzeme 

6 Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža Zemgale 

7 Rēzeknes Augstskola Latgale 

8 Rīgas Būvniecības vidusskola Rīga 

9 Rīgas Stradiľa universitāte Rīga 

10 Rīgas Tehniskā universitāte  Rīga 

11 Rīgas Valsts tehnikums Rīga 

12 Rīgas 1. medicīnas skola Rīga 
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Pielikums Nr. 3 

Uzņēmumu nepieciešamie specifiskie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

Nr. Specifiskie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

1. Organiskā ķīmija un sintēze 

2. Mikrobioloģijā - testēšanas rezultātu nenoteiktības 

3. Atkritumu apsaimniekošana 

4. Kursi par produktu receptūru izveidi, produktu ražošanas optimizēšanu, tehnoloģiju, inovācijām 
un tendencēm mūsu ražošanas nozarē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


