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

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

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

Projekta ietvaros tika veikts iepirkums „Nozaru izpētes pētījums profesionālajai izglītībai” 
(identifikācijas Nr. VIAA 2011/15) (turpmāk - pētījums), atlasot pētījuma veicēju šādu nozaru izpētei: 
būvniecība, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide), 
kokrūpniecība (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 papildu informāciju par nozares saistību ar izglītības sektoru. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Veikta nozares profesionālo izglītības iestāžu aptauja. 
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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 citās 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 citās Eiropas Savienības 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. Tas ir skaidrojams ar atšķirīgu aprēķinu 
metodoloģijas pielietošanu. 

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

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

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

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

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

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

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

- Nozares 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 

Kokrūpniecības nozare aptver mežsaimniecības un mežizstrādes, koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu, izľemot mēbeļu; salmu un pīto izstrādājumu ražošanas (turpmāk koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošanas) un mēbeļu ražošanas apakšnozares. Nozare lielā mērā ir atkarīga tieši no 
mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares. Izejmateriāli koksnes, koka un korķa izstrādājumu 
ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozaru rūpniecības nodrošināšanai ir tieši saistīti ar 
mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozari, kas sākas ar koku stādīšanu un audzēšanu.

1
 

Latvijā ir potenciāls ilgtspējīgas attīstības un lauku teritoriju nodarbinātības veicināšanai, 
pilnveidojot kokrūpniecības nozari un virzot to uz dabas vērtību saglabāšanu un augstākas pievienotās 
vērtības produktu ražošanu. Tas nodrošinās ieguldījumu nodarbinātībā, ienākumu palielināšanā un 
dabas vērtību saglabāšanā lauku apvidos.

2
 

Saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) un AS „Latvijas Valsts meži” (turpmāk LVM) 
datiem Latvijas meža zemju platība katru gadu līdz 2006. gadam pakāpeniski pieaugusi, 2010. gadā 
veidojot 3 467 tūkst. ha jeb 53,68% Latvijas teritorijas. Latvija pēc mežainuma ierindojas ceturtajā vietā 
Eiropas Savienībā (turpmāk ES), kopumā veidojot gandrīz divus procentus no ES mežiem, bet meža 
krāja ir 2,67% no ES meža krājas. Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas Latvijas lauku attīstības 
stratēģisko plānu no 2007. līdz 2013. gadam, pašreizējā meža zemju platības attīstības tendence dod 
cerības veiksmīgai nozares attīstībai gan vietēji, gan arī eksportam. 

Kokrūpniecības nozare 2010. gadā deva 4,7% lielu pievienoto vērtību Latvijas IKP, proti, 601 
milj. latu lielu pievienoto vērtību. Šobrīd Latvijas kokrūpniecības nozare tiešā veidā nodarbina ap 52 000 
cilvēku, taču netieši tiek nodrošināts darbs vēl apmēram 30 000 darbinieku tādās nozarēs kā transporta 
pakalpojumi, metālapstrāde, izglītība, zinātne, būvniecība, enerģētika.

3
 

Saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem lielāko daļu pievienotās vērtības apstrādes 
rūpniecībā kopumā katru gadu (no 2005. līdz 2009. gadam) nodrošina koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošanas apakšnozare, veidojot aptuveni pusi no kokrūpniecības kopējās pievienotās 
vērtības. Kokrūpniecības nozare kopumā 2009. gadā veidoja 3,84% no kopējās pievienotās vērtības 
apstrādes rūpniecībā. 

Mežsaimniecībā nodarbināto skaits kopš 2005. gada trīs gadu laikā ir samazinājies uz pusi, 
proti, no 35 tūkst. cilvēku jeb 3,4% no nodarbināto iedzīvotāju skaita 2005. gadā samazinoties līdz 
17,1 tūkst jeb 1,5% no nodarbināto iedzīvotāju skaita 2008. gadā. Tas ir skaidrojams ar tehnoloģiju 
intensitātes palielināšanos uzľēmumos, jo daļu ražošanas procesu veic automatizētās iekārtas.

4
  

Vairākās Latvijas administratīvajās teritorijās koksnes un tās izstrādājumu ražošana ir kļuvusi 
par galveno rūpniecības nozari. No kopējā eksporta apjoma kokrūpniecības nozares produkcijas 
devums 2008. gadā bija 19% jeb Ls 826,6 milj., ierindojoties trešajā vietā starp Latvijas 
eksportspējīgākajām nozarēm, savukārt imports veidoja tikai 4% jeb Ls 330 milj.

5
Nozares darbaspēka 

raksturojums 

Saskaľā ar uzľēmēju aptauju vislielākais darbinieku skaits visās kokrūpniecības apakšnozarēs 
ir vecumā no 25 līdz 50 gadiem. Aptuveni 90% no visiem darbiniekiem ir vīrieši. Vīriešu pārsvars varētu 
būt saistīts ar šīs nozares darba specifiku. Sieviešu īpatsvars kokapstrādes nozarē visās vecumā grupās 
ir aptuveni 11%. Mēbeļu ražošanas apakšnozarē sieviešu īpatsvars ir lielāks salīdzinājumā ar 
mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozari. 

Apkopojot kokrūpniecības nozares darbinieku mainības tendences, pēc uzľēmēju aptaujas 
rezultātiem redzams, ka 69% - 79,5% respondentu norāda 0-10% lielu nozares darbinieku mainību 
gadā.  

                                                      
 
 
1
 Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013. gadam (LR Zemkopības ministrija). 

2
 Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013. gadam (LR Zemkopības ministrija). 

3
 Meža nozare 20 Latvijas neatkarības gados, http://www.latforin.info/fileadmin/portals/dokumenti/Meza.pdf. 

4
 Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013. gadam (LR Zemkopības ministrija). 

5
 Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013. gadam (LR Zemkopības ministrija). 
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Saskaľā ar uzľēmēju aptauju vienkāršo profesiju līmenī vissvarīgākais darbinieku atlases 
kritērijs ir darba prasmju demonstrējums, bet svešvalodu zināšanām vienkāršo profesiju līmenī nav 
nozīmes.  

Atalgojumu un stabilu darba nodrošinājumu ilgtermiľā 85,7% aptaujāto uzľēmēju novērtēja kā 
svarīgu darbiniekus piesaistošu faktoru. Savukārt kā nesvarīgi tiek atzīmēti profesijas prestižs (~38%), 
nozares prestižs (~30%), kā arī uzľēmuma reputācija (~21%).  

Saskaľā ar uzľēmēju aptauju vienkāršo profesiju līmenī 74,5% darbinieku atalgojums ir līdz 200 
latiem. Speciālistu līmenī ar profesionālo vidējo un arodizglītību atalgojums mēnesī ir robežās no 201 
līdz 300 latiem (27,7%) un no 301 līdz 400 latiem mēnesī (21,8%). Lielāks atalgojuma līmenis ir 
strādājošiem, kuriem ir augstākā izglītība.  

Profesionālās izglītības piedāvājums 

Latvijā ar kokrūpniecības nozari saistītās profesijas var apgūt 33 izglītības iestādēs, t.sk. 
augstskolās, koledžās, profesionālās izglītības iestādēs. Šobrīd kokrūpniecības nozarē ir izstrādāti 20 
profesiju standarti. 

Saskaľā ar uzľēmēju aptauju, vērtējot kokrūpniecības nozares jauno speciālistu profesionālās 
zināšanas un prasmes, atnākot strādāt uz uzľēmumu, zems līmenis ir praktiskajām profesionālajām 
prasmēm (to norāda 41,2% respondentu) un spējai patstāvīgi risināt problēmsituācijas (48,8%). Tas 
varētu būt skaidrojams ar nepietiekamu prakses apjomu.  

Izvērtējot absolventu nodarbinātību, izglītības iestāžu sniegtā informācija norāda, ka tikai 
aptuveni puse izglītības iestāžu absolventu kokrūpniecības nozarē pēc izglītības iestādes beigšanas 
strādā savā profesijā Latvijā (54,2%); gandrīz piektā daļa absolventu izvēlas strādāt citā nozarē; 13,2% 
turpina izglītību augstākās izglītības iestādēs; desmitā daļa strādā ārvalstīs un tikai 1,4% absolventu pēc 
izglītības iestādes beigšanas nestrādā un nemācās. 

Saskaľā ar izglītības iestāžu sniegto informāciju nozares uzľēmēju un izglītības iestāžu 
sadarbība ir salīdzinoši vāja. Bieži praktizētās sadarbības formas ir mācību ekskursiju organizēšana 
uzľēmumos un prakses vietu nodrošināšana. Gandrīz visi pārējie izvērtējamie sadarbības veidi netiek 
īstenoti vai tiek īstenoti reti, piemēram, uzľēmēju sniegtās stipendijas studentiem/audzēkľiem vai 
uzľēmumiem piederošās ražošanas iekārtu dāvināšana praktiski netiek īstenota. 
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3. Pētniecības metodoloģija 
Nozares apraksta izveidē tika izmantotas šādas tālāk minētās galvenās pētniecības metodes. 

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

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

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

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

- Fokusgrupu diskusija – strukturēta diskusija ekspertu grupā 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 un precizēta atbilstoši nozares specifikai un saskaľota ar 
nozares ekspertu padomi. 

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

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

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

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

Izglītības 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 dažādu nozares sektoru attīstības tendencēm, kā arī 
prognozes par atalgojuma izmaiľām nozarē un nozares uzľēmumu iespējām piesaistīt darbiniekus. 

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

Lai nodrošinātu datu analīzes objektivitāti, izstrādājot nozares aprakstu un secinājumus, 
izmantotās pētniecības metodes tika savstarpēji kombinētas. 
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4. Pētāmās nozares robežas 
Pēc vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora nozares uzľēmumu darbībai atbilst šādi 

NACE kodi: (2) mežsaimniecība un mežizstrāde (2.10, 2.20, 2.40), (16) koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošana, izľemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.10, 16.21, 16.22, 
16.23, 16.24, 16.29) un (31) mēbeļu ražošana (31.01, 31.02, 31.03, 31.09) (Tabula Nr. 1). 

Mežsaimniecība ietver meža zemes apsaimniekošanu pilnā meža audzēšanas ciklā, meža 
produkcijas sagatavošanu un tirdzniecību. Meža produkcija ir materiāla (kokmateriāli (koksne kā 
izejviela), sēnes, ogas u.c.) un nemateriāla (meža bioloģiskā daudzveidība, rekreācijas iespējas un 
pakalpojumi, galvenokārt meža aizsargājošās funkcijas). No ekonomiskā viedokļa meža galvenā 
produkcija ir kokmateriāli. Apaļie kokmateriāli ir mežsaimnieciskās ražošanas produkts, tāpēc 
mežsaimniecību bieži definē šaurākā nozīmē – mežsaimniecība ietver mežkopību (meža atjaunošana 
un apsaimniekošana), mežizstrādi (koksnes sagatavošana un pievešana) un apaļo kokmateriālu 
tirdzniecību.

6
 

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

 

                                                      
 
 
6
 Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādľu informatīvās daļas 1. pielikums. 

NACE kods Darbības veida grupa Darbības veidi 

NACE 2.red. – 2 Mežsaimniecība un mežizstrāde 

Mežkopība un citas mežsaimniecības 
darbības 
Mežizstrāde 
Mežsaimniecības palīgdarbības 

NACE 2.red. – 16 
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu 
ražošana, izľemot mēbeles; salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana 

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 
Finiera lokšľu un koka paneļu ražošana 
Parketa paneļu ražošana 
Namdaru un galdniecības izstrādājumu 
ražošana 
Koka taras ražošana 
Pārējo koka izstrādājumu; korķa, salmu un 
pīto izstrādājumu ražošana 

NACE 2.red. – 31 Mēbeļu ražošana 

Biroja un veikalu mēbeļu ražošana 
Virtuves mēbeļu ražošana 
Matraču ražošana 
Citu mēbeļu ražošana 
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5. Nozares attīstības tendences Latvijā un 
citās ES valstīs  

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

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

Kokrūpniecības nozares raksturojums 

Kokrūpniecības nozare dod būtisku ieguldījumu kopējā Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgā 
attīstībā: nodrošina izejvielas atjaunojamiem un videi draudzīgiem produktiem, tiem ir svarīga loma 
ekonomiskās labklājības (īpaši lauku teritorijās), bioloģiskās daudzveidības, globālā oglekļa cikla un 
ūdens līmeľa uzturēšanā, vides, aizsargājošo, sociālo un rekreācijas pakalpojumu nodrošināšanā, 
Latvijas ainavas veidošanā, kultūrvēsturiskās vides un iedzīvotāju veselības saglabāšanā.

7
  

Latvijā ir potenciāls ilgtspējīgas attīstības un lauku teritoriju nodarbinātības veicināšanai, 
pilnveidojot kokrūpniecības nozari un virzot to uz dabas vērtību saglabāšanu un augstākas pievienotās 
vērtības produktu ražošanu. Tas nodrošinās ieguldījumu nodarbinātībā, ienākumu palielināšanā un 
dabas vērtību saglabāšanā lauku apvidos. Tādējādi norādot uz nozares nozīmīgumu Latvijas 
tautsaimniecības attīstībā.

8
 

Latvija pēc mežainuma ierindojas ceturtajā vietā ES, kopumā veidojot gandrīz divus procentus 
no ES mežiem, bet meža krāja ir 2,67% no ES meža krājas. Tas norāda uz mežu īpatsvaru Latvijā, kā 
arī to nozīmīgumu nozares attīstībā, jo mežsaimniecības, mežizstrādes, kokrūpniecības nozares 
koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozares lielā mērā ir 
atkarīgas tieši no mežu apjoma.

9
 

Saskaľā ar LVM datiem svarīgākie Latvijas mežus raksturojošie pamatrādītāji 2010. gadā bija: 

• meža zemju platība, tūkst. ha – 3 467,00 (ap 23,53 tūkst. ha jeb 0,67%), proti, 53,68% 
no Latvijas teritorijas; 

• meža zemju kopējā krāja – 633,48 milj. m
3
 (ap 6,41 milj. m

3
 jeb 1,01%); 

• mežu platība – 3 162,43 tūkst. ha (+/-23,60 tūkst. ha jeb 0,75%) jeb 48,96% no Latvijas 
teritorijas.

10
 

Pamatojoties uz Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānu no 2007. līdz 2013. gadam, 
Latvija ir viena no relatīvi mežainākajām valstīm Eiropā. Mežu platība Latvijā ir 3,2 milj. ha jeb vidēji 1,4 
ha meža uz katru iedzīvotāju. Turklāt Latvijas mežaudžu krājas ikgadējais pieaugums ir 25,28 miljoni m

3
 

gadā. 

Kokrūpniecības nozares nozīme ir atkarīga gan no mežaudžu krājas, gan no mežu platības, kas 
nodrošina izejmateriālus rūpniecībai. 

Latvijas mežu platība stabili turpināja palielināties, pieaugot par aptuveni 60 000 ha gadā. Šis 
process galvenokārt saistīts ar lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanos – gan cilvēkiem 
mērķtiecīgi stādot jaunas mežaudzes, gan kokiem pašiem iekarojot jaunas platības.

11
 

                                                      
 
 
7
 Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013. gadam (LR Zemkopības ministrija). 

8
 Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013. gadam (LR Zemkopības ministrija). 

9
 Dagnis Dubrovskis, Latvijas meža resursu vērtējums: 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/latvijas_meza_resursu_vertejums_DagnisDubrovskis(2).pdf. 
10

 Dagnis Dubrovskis, Latvijas meža resursu vērtējums: 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/latvijas_meza_resursu_vertejums_DagnisDubrovskis(2).pdf. 
11

 Dagnis Dubrovskis, Latvijas meža resursu vērtējums: 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/latvijas_meza_resursu_vertejums_DagnisDubrovskis(2).pdf. 
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Koksnes ieguvei 2010. gadā Latvijā ir pieejami 93% meža teritoriju jeb 3 155 tūkst. ha ar kopējo 
koksnes krāju 592 milj. m

3
. Pārējos mežos dažādi tiesiskie, ekonomiskie vai vides aizsardzības 

ierobežojumi nepieļauj koksnes ieguvi vai pieļauj to stipri ierobežotā apjomā.
12

 

Ievērojami pieaudzis arī mežā uzkrātās koksnes apjoms jeb koksnes krāja. Koksnes apjoms 
mežos palielinās ne tikai tāpēc, ka mežu kļūst vairāk, to veicinājusi arī mērķtiecīga mežsaimnieciskā 
darbība mežu selekcijā, atjaunošanā, kopšanā un mežizstrādē, cenšoties izmantot jaunākos zinātnes un 
tehnoloģiju sasniegumus. Šo darbību rezultātā vērojama arī stabila tendence krājas pieaugumam uz 
vienu meža hektāru. Tas liecina par mežaudžu ražības uzlabošanos.

13
 

 
Attēls Nr. 1 

Meža platība un mežaudžu krāja
14

 
Avots: CSP 

Saskaľā ar Centrālās statistikas datiem Latvijas mežu platība katru gadu līdz 2006. gadam 
pakāpeniski pieaugusi. Taču prognozē

15
 2008. līdz 2013. gadam ir vērojams neliels samazinājums. 

Kopējā mežaudžu krāja līdz 2006. gadam pakāpeniski ir palielinājusies, veidojot nelielu samazinājumu 
2008. līdz 2013. gada prognozē. Tas liecina par mežu atjaunošanu, lai noturētu mežu kopējo platību 
nemainīgu. Šāda tendence dod cerības veiksmīgai nozares attīstībai gan vietējā tirgū, gan arī 
eksportā.

16
 

Tabula Nr. 2. Meža raksturojošie rādītāji prognozē no 2007. līdz 2013. gadam
17 

  

Meža zemju kopējā 
platība, tūkst. ha 

Mežu platība, 
tūkst. ha 

Ar mežu apaugusī 
platība, tūkst. ha 

Kopējā mežaudžu 
krāja, milj. m³ 

 
2007 2008-2013 2007 2008-2013 2007 2008-2013 2007 2008-2013 

Visi meži 3 536 3 497 3 257 3 221 3 204 3 162 648 631 

Valsts mežos 1 709 1 686 1 544 1 522 1 524 1 502 356 346 

Avots: CSP 

Aplūkojot  meža raksturojošo rādītāju prognozi, redzams, ka kopumā prognozes periodā18
 

salīdzinājumā ar 2007. gadu mežizstrādes apjomi nedaudz samazinājušies. Tomēr samazinājums ir ļoti 
minimāls, norādot, ka kopējā mežu tiek saglabāta, kā arī mežaudžu krāja uzturēta, lai veidotu ilgtspējīgu 
meža resursu izmantošanu. Valsts meži kopumā veido aptuveni pusi visu Latvijas mežu. Kopējā 
mežaudžu krāja valsts mežos ir lielāka nekā pārējos mežos (Tabula Nr. 2).19

  

 

                                                      
 
 
12

 Meža nozares 20 Latvijas neatkarības gados, http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Meza_nozare_20_LV.pdf. 
13

 Meža nozares 20 Latvijas neatkarības gados, http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Meza_nozare_20_LV.pdf. 
14

 Prognoze ir izteikta no 2008.-2013. gadam.  
15

 Precīzi dati par 2008.-2013. gadu uz apraksta izstrādes brīdi nav pieejami. 
16

 Latvijas valsts meži, Publikācijas, Skaitļi un fakti: http://www.lvm.lv/lat/mezs/publikacijas/. 
17

 CSP prognozi par 2008. – 2013. gadu ir atjauninājusi 2011. gadā. 
18

 Prognoze ir izteikta no 2008.-2013. gadam.  
19

 Pārējie meži ir starpība starp visiem mežiem un valsts mežiem. 
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Tabula Nr. 3. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Valsts mežos 4 795,6 4 418 4 695,9 5 539,9 7 725 7 636 

Procentos pret 
iepriekšējo periodu 

-- -7,87% 6,29% 17,97% 39,44% -1,15% 

Pārējos mežos 6 485,5 5 379,2 5 428,8 3 422 3 003 5 335 

Procentos pret 
iepriekšējo periodu 

-- -17,06% 0,92% -36,97% -12,24% 77,66% 

Avots: Mežizstrādes apjoma dati no VMD 

Analizējot mežizstrādes apjomus (Tabula Nr. 3), redzams, ka kopš 2007. gada pārējos mežos 
mežizstrādes apjomi samazinājās. Šī iemesla dēļ atsevišķi uzľēmumi bija spiesti importēt apaļkoksni no 
citām valstīm. Tā rezultātā samazinājās Latvijas kokrūpniecības nozares konkurētspēja.

20 
 

Lai paaugstinātu konkurētspēju, valdība pieľēma lēmumu 2009. un 2010. gadā palielināt 
pieļaujamo ciršanas apjomu valsts mežos par diviem miljoniem kubikmetru. Lielā mērā tieši šis lēmums 
paglāba kokrūpniecības nozari no masveida uzľēmumu bankrota. Tāpēc statistikas dati norāda, ka 
valsts mežos 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga mežizstrādes apjomi. Lai 
nodrošinātu augstus mežizstrādes apjomus, jāatjauno mežu platības un mežu krājas apmēri.21 

Meža atjaunošanas galvenais mērķis un pamatuzdevums ir izaudzēt augstražīgas, kvalitatīvas 
un bioloģiski noturīgas mežaudzes, lai nodrošinātu tautsaimniecību ar nepieciešamajiem koksnes 
resursiem, vienlaikus saglabājot vides ekoloģisko līdzsvaru un uzlabojot meža rekreācijas un estētiskās 
īpašības. To var nodrošināt, mežu atjaunojot mākslīgi (sējot vai stādot) vai veicinot dabisko 
atjaunošanos, ja tā noris ar dotajiem augšanas apstākļiem atbilstošām koku sugām.

22
  

2010. gadā valstī kopumā tika atjaunoti 32 205 hektāri mežu, t.i., mākslīgā veidā tika atjaunoti 
33,6% (10 811 ha) mežu, bet dabiski – 66,4% (21 394 ha). Savukārt valsts mežos lielākā daļa jeb 
68,3% mežu tiek atjaunoti mākslīgi, līdz ar to privātajos mežos tie tika atjaunoti gandrīz trīs reizes vairāk 
nekā valsts mežos.

 23, 24
  

Tabula Nr. 4. Mežu atjaunošanas apjomi no 2008. līdz 2010. gadam (tūkst. ha) 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

 PAVISAM Valsts mežos Pārējos mežos 

Mežu atjaunošana 40 621 34 443 32 205 11 300 11 588 13 409 29 321 22 855 18 796 

No tā meža sēšana 
un stādīšana 

11 211 10 565 10 811 7 663 7 990 9 164 3 548 2 574 1 647 

Avots: CSP 

2010. gadā pārējo īpašnieku mežos mākslīgi atjaunoti ir 1,6 tūkst. ha jeb 8,8% no atjaunotās 
meža platības pārējo īpašnieku mežos. Jāpiemin, ka kopš 2008. gada gan pārējos, gan valsts mežos 
mežu atjaunošanās apmēri ir samazinājušies. Vienīgi valsts mežos 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2008. gadu mākslīgi atjaunoto mežu apjoms ir palielinājies. Tas saistāms ar mežu stabilizācijai izveidoto 
plānu.

25
 

Kopumā atjaunotās platības ir nodrošinājušas 3,3 reizes lielāku mežaudžu krājas apmēra 
pieaugumu kopš 1995. gada. Tas sniedz būtisku ieguldījumu turpmākā nozares attīstībā.

26
 

 

                                                      
 
 
20

 Meža nozares 20 Latvijas neatkarības gados, http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Meza_nozare_20_LV.pdf. 
21

 Grozījumi meža likumā http://www.likumi.lv/doc.php?id=107108&from=off. 
22

 Meža nozares 20 Latvijas neatkarības gados, http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Meza_nozare_20_LV.pdf. 
23

 Meža nozares 20 Latvijas neatkarības gados, http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Meza_nozare_20_LV.pdf. 
24

 ZM Meža departamenta ziľojums par meža nozari Latvijā 2009. gadā 

http://www.zm. gov.lv/doc_upl/Meza_nozare_Latvija_2009.pdf. 
25

 ZM Meža departamenta ziľojums par meža nozari Latvijā 2009. gadā 

http://www.zm. gov.lv/doc_upl/Meza_nozare_Latvija_2009.pdf. 
26

 ZM Meža departamenta ziľojums par meža nozari Latvijā 2009. gadā http://www.zm. 

gov.lv/doc_upl/Meza_nozare_Latvija_2009.pdf. 
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Tabula Nr. 5. Meža zemju platība un mežainums lielākajās ES valstīs, kā arī Baltijas valstīs 
(tūkst. ha) 2005. un 2010. gadā 

  2005 2010 Valsts platība (km2) Mežainums 2010. gadā 

ES-27 177,016 177,757 10 020 000 17,74% 

Vācija 11,076 11,076 357 022 31,02% 

Igaunija 2,358 2,350 45 226 51,96% 

Spānija 17,915 nav datu 505 992 35,41% 

Francija 17,262 17,572 632 760 27,77% 

Itālija 11,026 10,916 301 318 36,23% 

Latvija 3,150 3,467 64 589 53,68% 

Lietuva 2,198 2,240 65 300 34,30% 

Somija 23,311 23,269 338 145 68,81% 

Lielbritānija 2,865 2,901 242 900 11,94% 

Avots: CSP 

Analizējot mežainumu lielākajās ES valstīs, redzams, ka kopumā mežainums Eiropā ir zemāks 
nekā Latvijā. No aprakstā analizētajām valstīm vienīgi Somijā mežainums ir lielāks nekā Latvijā. 
Turpretim pārējās valstīs kopumā mežainums ir gandrīz divas reizes mazāks nekā Latvijā. Tas norāda, 
cik lielā apmērā Latvijā mežu īpatsvars ir lielāks nekā citās ES valstīs (Tabula Nr. 5).  

Kā jau iepriekš minēts, meži sniedz būtisku ieguldījumu kokrūpniecības nozares attīstībā. 
Augstais mežainums Latvijā salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm rada priekšnoteikumus veiksmīgai 
kokrūpniecības nozares attīstībai un kokapstrādes uzľēmumu nodrošināšanai ar galveno izejvielu – 
koksni.  

Kokrūpniecības nozares pievienotās vērtības īpatsvars 

Kokrūpniecības nozare 2010. gadā veidoja 4,7% lielu pievienotās vērtības īpatsvaru Latvijas 
IKP. Pievienotās vērtības īpatsvars Latvijas IKP sadalījumā pa apakšnozarēm norāda, ka 2010. gadā 
mežsaimniecība un mežizstrāde, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas 
apakšnozares veidoja attiecīgi 1,74% un 2,47% un 0,49% lielu pievienotās vērtības īpatsvaru Latvijas 
IKP (Attēls Nr. 2).  

 

Attēls Nr. 2 
Kokrūpniecības nozares un tās apakšnozaru pievienotās vērtības īpatsvars Latvijas IKP struktūrā 

no 2005. līdz 2010. gadam (%) 
Avots: CSP 

No apskatāmajām kokrūpniecības apakšnozarēm lielāko daļu no pievienotās vērtības nozarē 
kopumā katru gadu (apskatāmajā laika periodā) nodrošina koksnes, koka un korķa izstrādājumu 

0.85% 0.82% 
0.63% 

0.51% 0.49% 0.49% 

2.48% 

2.01% 

2.36% 

1.77% 1.85% 

2.47% 

1.38% 
1.20% 

1.58% 

1.25% 
1.41% 

1.74% 

4.71% 

4.02% 

4.57% 

3.53% 
3.74% 

4.70% 

0.00% 

1.00% 

2.00% 

3.00% 

4.00% 

5.00% 

0.00% 

0.50% 

1.00% 

1.50% 

2.00% 

2.50% 

3.00% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

(31) Mēbeļu ražošana 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izľemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 

Kopā 
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ražošanas apakšnozare, veidojot aptuveni 50% no kokrūpniecības kopējās pievienotās vērtības 
analizētajā laika periodā (Tabula Nr. 6).  

Kokrūpniecības nozarē kopumā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu pievienotās vērtības 
īpatsvars apstrādes rūpniecībā ir pieaudzis, turklāt pievienotā vērtība absolūtajos skaitļos pārsniedz 
2007. gada līmeni. Tas liecina, ka nozare atgūstas no ekonomiskās krīzes radītajām sekām (Tabula Nr. 
6). 

Tabula Nr. 6. Pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem, faktiskajās cenās (tūkst. Ls)27 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mežsaimniecība, 
kokmateriālu sagatavošana 
un ar to saistītie pakalpojumi 

110 430 117 849 205 745 181 153 170 672 222 420 

Koksnes, koka, korķa 
izstrādājumu ražošana 

199 384 197 580 308 768 256 817 222 321 315 595 

Mēbeļu ražošana; citur 
neklasificēta ražošana 

68 325 80 186 82 626 73 915 59 964 63 119 

Kokrūpniecībā kopā 
(summējot trīs 
apakšnozaru vērtības) 

378 139 395 615 597 139 511 885 452 957 601 000 

Kokrūpniecības pievienotā 
vērtība Latvijas IKP 

4,71% 4,02% 4,57% 3,53% 3,74% 4,70% 

Avots: CSP 

Analizējot koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozaru 
pievienotās vērtības īpatsvaru apstrādes rūpniecībā lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, 
redzams, ka Latvijā koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozare uzrāda visaugstāko 
rezultātu. Mēbeļu ražošanas apakšnozares uzrāda vienu no augstākajiem rezultātiem starp lielākajām 
ES valstīm, taču tas ir zemākais starp pārējām Baltijas valstīm. Tas norāda, ka Latvijā salīdzinājumā ar 
pārējām analizētajām valstīm ar kokrūpniecību saistītās apakšnozarēs ir augsts pievienotās vērtības 
līmenis apstrādes rūpniecībā, norādot uz šo abu apakšnozaru nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā 
(Tabula Nr. 7). 

Tabula Nr. 7. Koksnes, koka un korķa izstrādājumu un mēbeļu ražošanas apakšnozaru 
pievienotās vērtības īpatsvars apstrādes rūpniecībā lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs 

2008. un 2009. gadā (%) 

  
(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu 

ražošana 
(31) Mēbeļu ražošana 

 
2008 2009 2008 2009 

Vācija 1,2 1,3 1,5 1,6 

Igaunija 11,5 13,4 4,9 5,1 

Spānija 2,3 2,2 2,7 2,5 

Francija 1,8 1,7 1,3 1,4 

Itālija 2,3 2,3 3,1 3,2 

Latvija 16,1 18,0 3,4 3,8 

Lietuva 7,4 7,8 6,3 8,3 

Somija 3,7 3,6 1,4 1,5 

Lielbritānija 2,0 1,6 2,4 1,9 

Avots: Eurostat 

Vairumā valstu koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozares pievienotās 
vērtības īpatsvars apstrādes rūpniecībā 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies, 
taču pretēja tendence ir mēbeļu ražošanas apakšnozarē, norādot, ka krīzes periodā mēbeļu 
apakšnozare salīdzinājumā ar koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozari ir 
palielinājusi pievienotās vērtības īpatsvaru apstrādes rūpniecībā, norādot uz šo abu apakšnozaru nozīmi 
Latvijas tautsaimniecības attīstībā (Tabula Nr. 7). 

 

                                                      
 
 
27 

LR Centrālā statistikas pārvalde – Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem. 
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Tabula Nr. 8. Pievienotās vērtības apmērs mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē 

lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs 2008. un 2009. gadā (milj. EUR)
28

 

  2008 2009 % izmaiņas 

Latvija nav datu    494,54  --- 

Lietuva nav datu nav datu --- 

Somija nav datu   2 227,00  --- 

Vācija   2 029,12    1 620,85  -20,12% 

Spānija    947,00     742,00  -21,65% 

Francija   2 811,71    2 323,17  -17,38% 

Itālija nav datu    290,70  --- 

Lielbritānija    282,31     201,24  -28,72% 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot mežsaimniecības un mežizstrādes pievienotās vērtības īpatsvaru lielākajās ES valstīs 
salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka 2009. gadā Latvijas pievienotās vērtības apmērs pārsniedz tādas 
valstis kā Itāliju un Lielbritāniju. Vislielākais pievienotās vērtības apmērs ir Somijā un Francijā, kas 
pārsniedz Latvijas pievienotās apmēru vairāk nekā četras reizes (Tabula Nr. 8). 

Tabula Nr. 9. Pievienotās vērtības apmērs koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs 2008. un 2009. gadā (milj. EUR)

29
 

  2008 2009 % izmaiņas 

Igaunija      248 063       212 906  -14,17% 

Latvija      302 210       220 442  -27,06% 

Lietuva      202 079       169 377  -16,18% 

Somija     1 186 370       825 464  -30,42% 

Vācija     5 648 087      5 072 867  -10,18% 

Spānija     2 950 672      2 201 771  -25,38% 

Francija     3 573 473      3 023 103  -15,40% 

Itālija     4 772 268      4 123 108  -13,60% 

Lielbritānija     3 732 624      2 233 374  -40,17% 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozares pievienoto vērtību 
lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu 
Latvijas pievienotās vērtības apmērs samazinājies par trešo daļu, bet lielākajās ES valstīs kopumā tas ir 
samazinājies mazāk. Vienīgi Vācijā un Lielbritānijā pievienotās vērtības izmaiľas 2009. gadā 
salīdzinājumā ar 2008. gadu ir lielākas nekā Latvijā. Baltijas valstīs pievienotās vērtības apmērs koka un 
korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē Latvijā ir visaugstākais (Tabula Nr. 9).  

2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu mēbeļu ražošanas apakšnozares pievienotās vērtības 
apmērs Latvijā salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm samazinājies visvairāk. Vienīgais izľēmums ir 
Lielbritānija, kur pievienotā vērtība attiecīgajā laika periodā samazinājās par 12% vairāk nekā Latvijā. 
Turklāt Latvijā pievienotās vērtības apmērs ir vismazākais starp visām analizētajām valstīm. Tas norāda, 
ka šī apakšnozare Baltijas valstu kontekstā ir samērā maza, jo gandrīz divas reizes lielāks pievienotās 
vērtības apmērs ir Igaunijā un Lietuvā tas ir gandrīz četras reizes lielāks nekā Latvijā (Tabula Nr. 10). 

 Tabula Nr. 10. Pievienotās vērtības apmērs mēbeļu ražošanas apakšnozarē lielākajās ES 
valstīs un Baltijas valstīs 2008. un 2009. gadā (milj. EUR)

30
 

  2008 2009 % izmaiņas 

ES-27    348 840  nav datu --- 

Igaunija    104 665      80 500  -23,09% 

Latvija     63 787      47 023  -26,28% 

Lietuva    172 570     180 890  4,82% 

                                                      
 
 
28

 Ľemot vērā datu pieejamību, mežsaimniecības un mežizstrādes dati atšķirās no pārējo apakšnozaru datiem. Lietuvai un Itālijai 

ir norādīti dati par 2006. gadu, bet Spānijai attiecīgi par 2006. un 2007. gadu. Rezultāti Eurostat ir norādīti kā forestry value added. 
29

 Pievienotās vērtības apmērs ir apreiķināts kā darbinieku skairs sareizināts ar pievienoto vērtību uz vienu darbinieku. 
30

 Pievienotās vērtības apmērs ir apreiķināts kā darbinieku skairs sareizināts ar pievienoto vērtību uz vienu darbinieku. 
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  2008 2009 % izmaiņas 

Somija    463 064     339 432  -26,70% 

Vācija   6 953 718    5 966 216  -14,20% 

Spānija   3 427 875    2 504 690  -26,93% 

Francija   2 697 876    2 438 322  -9,62% 

Itālija   6 549 715    5 750 312  -12,21% 

Lielbritānija   4 426 098    2 737 751  -38,15% 

Avots: Eurostat 

Analizējot produkcijas vērtības dinamiku kokrūpniecības nozarē sadalījumā pa tās darbības 
veidiem, redzams, ka zāģēšanas, ēvelēšanas un impregnēšanas darbības veids rada vairāk par 40% no 
kopējās kokrūpniecības nozares produkcijas vērtības 2010. gadā. 2010. gadā būtisku produkcijas 
vērtības pienesumu sniedza mežizstrādes un finiera lokšľu un koka paneļu ražošanas darbības veidi, 
veidojot attiecīgi piekto un sesto daļu no kopējās produkcijas vērtības īpatsvara (Tabula Nr. 11).  

Tabula Nr. 11. Produkcijas vērtības dinamika kokrūpniecības nozarē sadalījumā pa darbības 
veidiem no 2005. līdz 2010. gadam (tūkst. Ls) 

 

 NACE  Nosaukums 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% 
izmaiņas

31
 

  KOKRŪPNIECĪBA 1 045 144 1 385 679 1 493 658 1 203 609 881 921 1 241 013 40,72% 

2 
Mežsaimniecība un 
mežizstrāde: 

133 679 304 209 241 451 207 726 164 419 248 100 50,90% 

(02.10)  
Mežkopība un citas 
mežsaimniecības 
darbības 

nav datu 142 139 nav datu nav datu nav datu nav datu --- 

(02.20)  Mežizstrāde 121 342 147 392 225 989 187 956 146 914 248 100 68,87% 

(02.40)  
Mežsaimniecības 
palīgdarbības 

12 337 14 678 15 462 19 770 17 505 nav datu -11,46% 

16 
Koksnes, koka un 
korķa izstrādājumu 
ražošana: 

773 124 901 831 1 067 470 851 664 609 113 888 884 45,93% 

(16.10)  
Zāģēšana, ēvelēšana un 
impregnēšana 

529 200 560 014 700 715 477 884 362 807 548 041 51,06% 

(16.21)  
Finiera lokšņu un koka 
paneļu ražošana 

144 228 185 665 227 928 260 003 137 555 214 547 55,97% 

(16.22)  
Parketa paneļu 
ražošana 

nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu --- 

(16.23)  
Namdaru un 
galdniecības 
izstrādājumu ražošana 

66 920 108 628 81 733 61 775 46 047 56 636 23,00% 

(16.24)  Koka taras ražošana 32 776 47 524 57 094 52 002 nav datu nav datu -8,92% 

(16.29)  

Pārējo koka 
izstrādājumu korķa, 
salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana 

nav datu nav datu nav datu nav datu 62 704 69 659 11,09% 

31 Mēbeļu ražošana: 138 341 179 639 184 737 144 219 108 389 104 029 -4,02% 

(31.01)  
Biroja un veikalu mēbeļu 
ražošana 

20 010 29 349 31 431 27 680 18 617 15 797 -15,15% 

(31.02)  
Virtuves mēbeļu 
ražošana 

3 073 4 739 6 333 9 544 6 065 6 271 3,39% 

(31.03)  Matraču ražošana 2 314 2 670 3 178 3 209 1 921 1 618 -15,77% 

(31.09)  Citu mēbeļu ražošana 112 944 142 881 143 795 103 786 81 786 80 343 -1,76% 

Avots: CSP 

Aplūkojot produkcijas vērtības procentuālās izmaiľas 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo 
periodu, redzams, ka kopumā kokrūpniecības nozarē bija vērojams produkcijas vērtības pieaugums,  tai 
pieaugot par aptuveni 40%. Mēbeļu ražošanas apakšnozarē 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu bija vērojams 4% kritums, kopumā produkcijas vērtībai samazinoties jau kopš 2007. gada. Pārējās 
apakšnozarēs 2010. gadā bija vērojama izaugsme, pārsniedzot 2008. gada produkcijas vērtību (Tabula 
Nr. 11).  

                                                      
 
 
31

 Procentuālās izmaiľas visā dokumentā ir aprēķinātas kā izmaiľas jaunākajos pieejamajos datos, vairumā gadījumu izmaiľas ir 

par 2010. gadu salīdzinājumā ar 2009. gadu. 
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Tabula Nr. 12. Produkcijas vērtības dinamika koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas 
apakšnozarē lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs, 2008. – 2010. gads (milj. EUR) 

 
2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES-27 124 544,49 100 204,36 nav datu -19,54% 

Igaunija 1 077,0 784,4 1 138,9 45,19% 

Latvija 1 247,4 912,8 1 329,3 45,63% 

Lietuva 790,8 631,9 700,8 10,90% 

Somija 5 877,4 4 391,1 5 381,8 22,56% 

Vācija 20 950,3 19 165,9 19 976,0 4,23% 

Spānija 9 582,9 6 933,7 6 909,1 -0,35% 

Francija 12 319,4 9 881,1 10 114,3 2,36% 

Itālija 16 870,5 14 852,2 15 148,8 2,00% 

Lielbritānija 9 506,6 6 564,7 8 002,1 21,90% 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot produkcijas vērtības izmaiľas lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, 
ka Latvijā koksnes, koka un korķa uzstrādājumu apakšnozare 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu ir pieaugusi visvairāk. Lielbritānija, kas uzrādījusi augstāko produkcijas vērtības pieaugumu šajā 
pašā laika periodā starp lielākajām ES valstīm, bijis divas reizes mazāks produkcijas vērtības pieaugums 
nekā Latvija šajā pašā laika periodā. Tas norāda, cik lielā mērā šī apakšnozare ir atguvusies no krīzes. 
Turklāt starp Baltijas valstīm Latvijā šī apakšnozare radījusi vislielāko produkcijas vērtību 2010. gadā 
(Tabula Nr. 12). 

Tabula Nr. 13. Produkcijas vērtības dinamika mēbeļu ražošanas apakšnozarē lielākajās ES valstīs 
un Baltijas valstīs, 2008. – 2010. gads (milj. EUR) 

  2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES-27 109 904,21 88 000 nav datu -19,93% 

Igaunija 371,5 274,9 341,7 24,30% 

Latvija 205,2 153,6 146,9 -4,36% 

Lietuva 861,5 657,6 753,5 14,58% 

Somija 1 336,2 999,1 1 028,0 2,89% 

Vācija 22 184,4 17 588,4 18 214,2 3,56% 

Spānija 9 468,1 6 962,3 7 034,5 1,04% 

Francija 7 932,9 6 907,9 7 260,6 5,11% 

Itālija 25 362,2 21 131,1 21 748,0 2,92% 

Lielbritānija 10 734,5 7 174,2 7 922,2 10,43% 

Avots: Eurostat 

Analizējot produkcijas vērtības izmaiľas mēbeļu ražošanas apakšnozarē (Tabula Nr. 13), 
redzama pavisam citāda situācija nekā koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē 
(Tabula Nr. 12). 2010. gadā Latvija ir vienīgā valsts aplūkojamo valstu kontekstā, kurā bija vērojams 
apakšnozares produkcijas vērtības samazinājums. Turklāt šī apakšnozare Latvijā veido vismazāko 
produkcijas vērtības īpatsvaru Baltijas valstīs. 

Analizējot apgrozījuma dinamiku no 2005. līdz 2010. gadam kokrūpniecības nozarē sadalījumā 
pa darbības veidiem (Tabula Nr. 14), redzams, ka kopumā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu 
nozares apgrozījums ir pieaudzis par vairāk nekā 40%. Šajā pašā laika periodā mežsaimniecības un 
mežizstrādes, kā arī koksnes, koka un korķa izstrādājumu apakšnozarē apgrozījums tāpat kā 
produkcijas vērtība ir pieaudzis par vairāk nekā 40%. 

Tabula Nr. 14. Apgrozījuma dinamika kokrūpniecības nozarē sadalījumā pa darbības veidiem no 
2005. līdz 2010. gadam (tūkst. Ls) 

NACE 
 Nosaukums 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
% 

izmaiņas 

 KOKRŪPNIECĪBA 1 113 107 1 435 405 1 730 193 1 433 485 1 091 406 1 542 956 41,37% 

2 
Mežsaimniecība un 
mežizstrāde: 

141 141 318 086 474 430 425 109 344 931 542 232 57,20% 

(02.10) 
Mežkopība un citas 
mežsaimniecības 
darbības 

nav datu 159 456 224 540 202 701 174 560 nav datu -13,88% 
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NACE 
 Nosaukums 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
% 

izmaiņas 

(02.20) Mežizstrāde 128 828 145 505 234 588 201 942 153 954 253 132 64,42% 

(02.40) 
Mežsaimniecības 
palīgdarbības 

12 313 13 125 15 302 20 466 16 417 nav datu -19,78% 

16 
Koksnes, koka un 
korķa izstrādājumu 
ražošana: 

827 534 939 333 1 066 728 862 007 629 829 894 717 42,06% 

(16.10) 
Zāģēšana, ēvelēšana un 
impregnēšana 

574 177 595 976 706 330 492 440 361 647 537 086 48,51% 

(16.21) 
Finiera lokšņu un koka 
paneļu ražošana 

150 338 186 950 223 756 251 128 161 128 231 469 43,66% 

(16.22) 
Parketa paneļu 
ražošana 

nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 
 

(16.23) 
Namdaru un 
galdniecības 
izstrādājumu ražošana 

66 026 107 383 78 419 61 957 45 279 56 659 25,13% 

(16.24) Koka taras ražošana 36 993 49 024 58 223 56 482 nav datu nav datu -2,99% 

(16.29) 

Pārējo koka 
izstrādājumu korķa, 
salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana 

nav datu nav datu nav datu nav datu 61 775 69 503 12,51% 

31 Mēbeļu ražošana: 144 432 177 986 189 035 146 369 116 646 106 007 -9,12% 

(31.01) 
Biroja un veikalu mēbeļu 
ražošana 

19 618 28 462 31 315 26 636 18 748 15 701 -16,25% 

(31.02) 
Virtuves mēbeļu 
ražošana 

3 139 4 687 6 370 9 072 6 063 6 098 0,58% 

(31.03) Matraču ražošana 2 512 3 286 3 943 3 888 2 260 1 943 -14,03% 

(31.09) Citu mēbeļu ražošana 119 163 141 551 147 407 106 773 89 575 82 265 -8,16% 

Avots: CSP 

Mēbeļu ražošanas apakšnozarē 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu apgrozījums ir 
samazinājies divas reizes vairāk nekā produkcijas vērtība, proti, apgrozījums šajā laika periodā 
samazinājās par vairāk nekā 9%, turpretim produkcijas vērtība tikai par 4% (Tabula Nr. 14). 

Tabula Nr. 15. Apgrozījuma dinamika mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē lielākajās 
ES valstīs un Baltijas valstīs, 2008. – 2009. gads (milj. EUR)

32
 

  2008 2009 %izmaiņas 

Latvija nav datu   1 052,86    

Lietuva nav datu    177,83  ---  

Somija   4 524,00    3 714,00  -17,90% 

Vācija   5 566,19    5 154,51  -7,40% 

Spānija   1 866,00    1 684,00  -9,75% 

Francija   6 090,67    5 304,20  -12,91% 

Itālija nav datu    451,20  ---  

Lielbritānija    799,31     663,43  -17,00% 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot apgrozījuma dinamiku mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē lielākajās ES 
valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka apgrozījuma izmaiľas Latvijā 2009. gadā pārsniedz tādas 
lielākās ES valstis kā Itāliju un Lielbritāniju. Somijā mežsaimniecības un mežizstrādes apgrozījums ir 
3,5 reizes lielāks nekā Latvijā, taču vislielākais apgrozījums starp analizētajām valstīm ir Vācijā, kas ir 
piecas reizes lielāks nekā Latvijā. Ľemot vērā Latvijas teritorijas lielumu un iedzīvotāju skaitu, 
mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozare ir būtiska salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm 
(Tabula Nr. 15).  

Salīdzinot šos rezultātus ar pievienoto vērtību mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē, 
redzams, ka Latvijā nedaudz mazāk par pusi apgrozījuma veido pievienotā vērtība. Šī attiecība Latvijā 
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 Lietuvai un Itālijai ir norādīti dati par 2006. gadu, bet Spānijai attiecīgi par 2006. un 2007. gadu. Rezultāti Eurostat ir norādīti kā 

forestry output. 
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salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm kopumā ir lielāka. Tas norāda, ka Latvija kopumā spēj radīt 
augstāku pievienoto vērtību uz noteiktu apgrozījuma apjomu (Tabula Nr. 15).  

Tabula Nr. 16. Apgrozījuma dinamika koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas 
apakšnozarē lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs, 2008. – 2010. gads (milj. EUR) 

 
2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES-27 131 406,09 107 591,17 nav datu -18,12% 

Igaunija 1 140,9 843,2 1 176,3 39,50% 

Latvija 1 258,6 947,9 1 338,9 41,25% 

Lietuva 820,1 652,1 713,7 9,45% 

Somija 6 649,0 4 940,5 5 889,8 19,21% 

Vācija 22 089,9 20 384,7 21 355,3 4,76% 

Spānija 10 074,0 7 229,5 7 214,9 -0,20% 

Francija 13 148,1 10 959,4 11 514,5 5,07% 

Itālija 17 387,1 15 290,5 15 984,7 4,54% 

Lielbritānija 10 184,3 7 787,0 8 566,6 10,01% 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot apgrozījuma dinamiku koksnes, koka un korķa uzstrādājumu ražošanas apakšnozarē 
lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka apgrozījuma izmaiľas Latvijā četras reizes 
pārsniedz apgrozījuma izmaiľas Lielbritānijā, kas uzrādījusi vislabāko rezultātu starp lielākajām ES 
valstīm. Turklāt aiz Latvijas šajā ziľā ierindojas Igaunija un Somija. Turklāt starp Baltijas valstīm Latvijā 
apgrozījums ir vislielākais. Tas norāda, ka šī apakšnozare Latvijā ir nozīmīgāka nekā Eiropā (Tabula Nr. 
16). 

Tabula Nr. 17. Apgrozījuma dinamika mēbeļu ražošanas apakšnozarē lielākajās ES valstīs un 
Baltijas valstīs, 2008. – 2010. gads (milj. EUR) 

  2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES-27 115 177,53 90 000 nav datu -21,86% 

Igaunija 385,5 286,7 355,7 24,07% 

Latvija 208,3 165,3 149,6 -9,50% 

Lietuva 881,3 678,3 764,4 12,69% 

Somija 1 382,0 1 050,9 1 073,5 2,15% 

Vācija 22 982,4 18 323,6 18 852,7 2,89% 

Spānija 9 755,7 7 123,9 7 107,0 -0,24% 

Francija 8 865,5 7 797,5 8 359,3 7,20% 

Itālija 25 811,2 21 471,5 22 369,5 4,18% 

Lielbritānija 11 546,6 7 659,6 8 245,4 7,65% 

Avots: Eurostat 

Analizējot apgrozījuma dinamiku mēbeļu ražošanas apakšnozarē lielākajās ES valstīs 
salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka Latvija uzrāda vissliktāko rezultātu. Izľemot Spāniju, no visām 
apskatāmajām valstīm Latvija ir vienīgā, kas uzrāda nozares apgrozījuma samazinājumu 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu. Turklāt starp Baltijas valstīm apgrozījuma ziľā Latvija uzrāda viszemākos 
rādītājus (Tabula Nr. 17). 

 Cenu pārmaiņas nozarē 

Aplūkojot koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozaru 
ražotāju cenu pārmaiľas procentos salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, redzams, ka visā rūpniecības 
produkcijā mēbeļu ražošanas apakšnozares cenas ir samazinājušās, turpretim koksnes, koka un korķa 
uzstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozarē tās ir pieaugušas par desmito daļu. Līdzīgi 
rādītāji ir arī eksportētajā produkcijā. Ražotāju cenu izmaiľas nozarē 2010. gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu ir izmainījušās lielākā apmērā nekā ražotāju cenas visā rūpniecības produkcijā (Tabula 
Nr. 18). 

2007. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu bija vērojams būtisks ražotāju cenu pieaugums 
gan koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē, gan arī mēbeļu ražošanas 
apakšnozarē, veidojot attiecīgi 26,3% un 15,7% pieaugumu. 2008. gadā koksnes ražošanas sektora 
cenas pazeminājās par apmēram 7%, kamēr mēbeļu ražošanā cenas turpināja pieaugt apmēram 
12% robežās. Taču 2009. gadā abās apakšnozarēs bija vērojams ražotāju cenu kritums, 2010. gadā tām 
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pieaugot koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē. Tikmēr mēbeļu ražošanas 
apakšnozarē ražotāju cenas 2010. gadā turpināja samazināties (Tabula Nr. 18). 

Aplūkojot eksportētās produkcijas ražotāju cenu izmaiľas, redzams, ka koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošanas apakšnozares ražotāju cenu pieaugums 2010. gadā ir lielāks nekā visā 
rūpniecības produkcijā. Kopumā tas liecina par nozares ātrāku atkopšanos ārējos tirgos. Tikmēr cenu 
izmaiľas mēbeļu ražošanas apakšnozarē salīdzinājumā ar koksnes, koka un korķu izstrādājumu 
ražošanas apakšnozari bija vērojamas mazākas svārstības.  

Tabula Nr. 18. Ražotāju cenu pārmaiņas nozarē, procentos pret iepriekšējo gadu no 2007. līdz 
2010. gadam (%) 

Avots: CSP 

Pieaugot apgrozījuma un produkcijas vērtības rādītājiem (Tabula Nr. 14 un Tabula Nr. 11), 
ražotāju cenas palielināsies, bet, apgrozījumam un produkcijas vērtībai samazinoties, cenas arī 
samazināsies. Tādējādi, iegūstot jaunākus datus par ražotāju cenām, varētu spriest par apgrozījuma un 
produkcijas vērtību koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas 
apakšnozarēs, nosakot attīstības tendences. CSP ir pieejami dati par ražotāju cenu indeksu līdz 
2011. gadam (Attēls Nr. 3). Tas ļauj noteikt apgrozījuma un produkcijas vērtības turpmākās attīstības 
tendences. 

 

Attēls Nr. 3 
Ražotāju cenu indekss koka un korķa uzstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas 

apakšnozarēs no 2009. līdz 2011. gadam (2005=100).
33

 
Avots: CSP 

Aplūkojot ražotāju cenu indeksu laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam, redzams, ka 
2010. gadā koksnes koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē ražotāju cenu indekss 
ievērojami pieauga, bet mēbeļu ražošanas indekss kopumā samazinājās (Attēls Nr. 3).  

2011. gadā redzams, ka ražotāju cenu indekss koksnes koka un korķa izstrādājumu ražošanas 
apakšnozarē praktiski nav mainījies, bet ir neliels pieaugums 2011. gada beigās salīdzinājumā ar 
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 CSP datubāzē ražotāju cenas mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē netiek norādītas. 
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2009 2010 2011 

PAVISAM (16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izľemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana 
PAVISAM (31) Mēbeļu ražošana  
VIETĒJĀ TIRGŪ (16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izľemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana 
VIETĒJĀ TIRGŪ (31) Mēbeļu ražošana  
EKSPORTA TIRGŪ (16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izľemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana 
EKSPORTA TIRGŪ (31) Mēbeļu ražošana  

 
Sektori 2007 2008 2009 2010 

Visa rūpniecības 
produkcija 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana 26,3 -6,9 -14,8 10 

Mēbeļu ražošana 15,7 11,8 -5,9 -0,8 

Eksportētā 
produkcija 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana 22,1 -8,8 -10,6 10,7 

Mēbeļu ražošana 8,5 9,3 -1,1 -1,4 
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2010. gada beigām. Tas norāda, ka apgrozījuma un produkcijas vērtības rādītāji 2011. gadā 
palielināsies, taču ne tik lielā apmērā, kā tas bija 2010. gadā, kad pieaugums abos rādītājos pārsniedza 
40% (Tabula Nr. 14 un Tabula Nr. 11). 

Aplūkojot mēbeļu ražošanas apakšnozari, redzams, ka kopumā ražotāju cenu izmaiľas 
2011. gada beigās salīdzinājumā ar 2010. gada beigām ir palielinājušās, norādot, ka apgrozījuma un 
pievienotās vērtības izmaiľas šajā pašā laika periodā nedaudz pieaugs. Ievērojamāks ražotāju cenu 
pieaugums ir vērojams eksporta tirgū. Tas liecina, ka tie mēbeļu ražošanas apakšnozares uzľēmumi, 
kuri nodarbojas ar eksportu, uzrādīs augstākus apgrozījuma un pievienotās vērtības rādītājus nekā tie 
uzľēmumi, kuri darbojas tikai vietējā tirgū (Attēls Nr. 3).  

Turklāt koksnes koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē 2011. gadā eksporta tirgū 
ražotāju cenas bijušas augstākas nekā ražotāju cenas vietējā tirgū. Tas liecina, ka arī šīs apakšnozares 
uzľēmumi, kas nodarbojas ar eksportu, uzrādīs augstākus apgrozījuma un pievienotās vērtības 
rādītājus nekā tie uzľēmumi, kas darbojas tikai vietējā tirgū. Secināms, ka ārējā tirdzniecība 
kokrūpniecības nozarē ir būtiska, jo īpaši koksnes koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu 
ražošanas apakšnozarēs. Tāpēc uzľēmējiem būtu jāorientē savu produkciju uz eksporta tirgiem. 

Ārējā tirdzniecība 

Kokrūpniecības nozare ir ļoti eksportspējīga nozare, jo tās produkcija 2010. gadā bija aptuveni 
20% no kopējā preču eksporta. Saskaľā ar CSP datiem, kokrūpniecības nozare ierindojas trešajā vietā 
starp Latvijas eksportspējīgākajām nozarēm aiz mašīnbūves un metālapstrādes un pārtikas rūpniecības 
nozares. 

Kokrūpniecības nozare ir vienīgā Latvijas tautsaimniecības nozare ar pozitīvu importa un 
eksporta bilanci. Saskaľā ar CSP datiem kopš 1993. gada koksnes produktu kopējais eksporta 
pienesums ir septiľi miljardi latu. Kokrūpniecības nozares produkcijas eksports 2010. gadā bija 20% no 
kopējā valsts eksporta apjoma. Eksportētās produkcijas vērtība pagājušā gadā sasniedza vēsturiski otro 
augstāko rādītāju – Ls 955 milj. (Attēls Nr. 4) 

Saskaľā ar CSP datiem par koka, koka izstrādājumu un papīra, papīra masas no koka 
izstrādājumu eksportu sadalījumā pa valstīm, secināms, ka kopumā eksports 2010. gadā salīdzinājumā 
ar 2008. gadu ir pieaudzis, veidojot 2,9% no kopējā eksportētā apjoma uz Krieviju 2008. gadā līdz 8,4% 
2010. gadā, tikmēr eksports uz citām valstīm

34
 2008. gadā veidoja 15,5%, bet 2010. gadā - 17,6%.

35
 

Apaļkoku eksports kopējā nozares eksportā 2010. gadā veidoja 15%. Eksportā samazinās 
zāģmateriālu īpatsvars, bet būtiski palielinās enerģētiskās koksnes eksports. Meža produktu importā 
pēdējos gados Krievijas ieviesto izvedmuitu dēļ ievērojami sarucis apaļkoksnes imports. Meža nozares 
ārējās tirdzniecības saldo ir stabili pozitīvs – 2010. gadā tas sasniedza Ls 808 milj.  

 

Attēls Nr. 4 
Kokrūpniecības nozares eksporta apjomi no 2005. līdz 2010. gadam (milj. Ls) 

Avots: CSP 

                                                      
 
 
34

 Citas valstis ietver visas eksportējamās valstis, izľemot  ES un Neatkarīgo valstu savienības un ASV reģiona valstis. 
35

 Eksports pa valstīm un svarīgākajām preču sadaļām (%): 
http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=AT0100&ti=ATG10%2E+EKSPORTS+PA+VALST%CEM+UN+SVAR%CEG%C2KAJ
%C2M+PRE%C8U+SADA%CF%C2M++%28%25%29&path=../DATABASE/atirdz/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/%C2r%E7j
%E2%20tirdzniec%EEba/&lang=16. 
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Analizējot koksnes koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozares eksporta dinamiku 
periodā no 2006. līdz 2010. gadam, redzams, ka, sākot ar 2010. gadu, vērojams sektora produkcijas 
pieaugums, kopējam eksporta apjomam gandrīz sasniedzot 2007. gada līmeni (Attēls Nr. 5). 

Eksporta pieaugums 2010. gadā kompensēja negatīvo iekšzemes pieprasījuma ietekmi uz 
nozares izaugsmi un nodrošināja kopējo kokrūpniecības nozares pieaugumu. Ārējā pieprasījuma 
kāpums kopā ar Latvijas uzľēmumu konkurētspējas uzlabošanos veicināja nozīmīgu koksnes 
izstrādājumu ražošanas kāpums. 

 
Attēls Nr. 5 

Koksnes, koka un korķu izstrādājumu un mēbeļu ražošanas apakšnozares eksports no 2006. līdz 
2010. gadam (Ls tūkst.)  

Avots: CSP 

Pamatojoties uz CSP publiski pieejamo datu bāzi, mežsaimniecības un mežizstrādes 
apakšnozares eksports periodā no 2008. līdz 2009. gadam nokritās par 23,5% un no 2009. gada līdz 
2010. gadam pieauga par trešo daļu. No 2006. līdz 2010. gadam mežsaimniecības un mežizstrādes 
apakšnozares attīstības tendences ir bijušas līdzīgas koku un koka izstrādājumu eksporta tendencēm.

36
 

 

Attēls Nr. 6. 
Mežsaimniecības un mežizstrādes un mēbeļu ražošanas apakšnozaru eksports no 2009. līdz 

2011. gadam (tūkst. Ls) 
Avots: CSP 

Aplūkojot atsevišķi mēbeļu ražošanas un mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozaru 
eksportu 2011. gadā, redzams, ka tas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis. Pieaugums ir 
mazāks, nekā tas bija 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu (Attēls Nr. 6).  

Sagaidāms, ka pasaules ekonomikas izaugsmes tempi 2012. gadā noplaks līdz ar pakāpenisku 
fiskālo un monetāro stimulu mazināšanu. Tomēr izaugsme Baltijas jūras reģiona valstīs (piemēram, 
Vācijā un Skandināvijā), kas ir ļoti svarīgs tirgus Latvijas eksportētājiem, joprojām būs straujāka nekā 
vidēji Eiropā. Tomēr pieaug vietējo ierobežojošo faktoru nozīme, piemēram, jaudu noslodze. Arī 
augošās izejvielu un energoresursu izmaksas liek kompānijām turpināt darbības optimizāciju. Tādēļ 
sagaidāms, ka eksporta apjomu izaugsme 2012. gadā palēnināsies. Kā arī tika prognozēts, ka tā 
samazināsies arī 2011. gadā, ko CSP dati atspoguļo. Tajā pat laikā, eksportējošo sektoru vajadzība pēc 
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 Meža nozare Latvijā (2009): http://latforin.info/fileadmin/portals/dokumenti/Meza_nozare_Latvija_2009.pdf. 
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jaudu palielināšanas, kā arī produktu klāsta dažādošana un energoefektivitātes uzlabošana veicinās 
investīciju pieaugumu.

37
 

 
Attēls Nr. 7 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozaru imports (Ls 
tūkst.) 

Avots: CSP 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē produkcijas imports tāpat kā šīs 
apakšnozares eksports pieredzēja pieaugumu 2007. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, pieaugot 
gandrīz par 40%. No 2007. līdz 2009. gadam importa apjomi nokritās gandrīz četras reizes (Attēls Nr. 7).  

2010. gadā bija vērojams importa apjoma pieaugums (~30%), bet tas bija zemāks nekā 
2007. gadā. Importa apjoms 2010. gadā veidoja tikai ceturto daļu no tā apjoma 2007. gadā. Lielāko 
importa īpatsvaru veido celuloze, papīrs un kartons, kā arī mēbeles.

38
 

Tabula Nr. 19. Eksporta dinamika mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē lielākajās ES 
valstīs un Baltijas valstīs, 2008. – 2010. gads (milj. EUR)

39
 

  2006 2007 2008 2009 2010 
% 

izmaiņas 

ES-27 1 986 478 2 586 068 2 318 651 1 587 313 2 405 872 51,57% 

Igaunija 67 539 99 771 100 637 53 499 119 583 123,52% 

Latvija 136 533 256 684 195 014 130 993 247 262 88,76% 

Lietuva 47 096 112 065 75 952 36 427 78 188 114,64% 

Vācija 490 082 583 468 452 431 273 142 266 824 -2,31% 

Spānija 20 152 26 919 72 921 53 427 67 138 25,66% 

Francija 249 857 288 719 253 243 230 816 321 028 39,08% 

Itālija 5 615 5 987 7 447 5 958 9 653 62,02% 

Lielbritānija 39 311 47 748 38 667 15 816 29 869 88,85% 

Avots: Eurostat 

Analizējot mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares eksportu Latvijā salīdzinājumā ar 
lielākajām ES valstīm, redzams, ka Latvijā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu redzams vislielākais 
eksportētās produkcijas pieaugums. Latviju šajā ziľā apsteidz vienīgi Lielbritānija. Starp lielākajām ES 
valstīm tikai Francija un Vācija pārsniedz Latvijas eksportētās produkcijas apmērus. Ľemot vērā valstu 
teritoriālo lielumu un iedzīvotāju skaitu, Latvijā starp lielākajām ES valstīm ir visaugstākais 
mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares produkcijas eksportētais apmērs. Starp Baltijas valstīm 
Latvijā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu eksportētās produkcijas pieaugums ir vismazākais, bet 
eksportētās produkcijas apmēri visaugstākie (Tabula Nr. 19).  
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Zemkopības ministrijas Meža dienesta tirgus ziľojums 2010. gadā: 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Tirgus_zinojums_Latvija_2010.pdf. 
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 Meža nozare Latvijā (2009): http://latforin.info/fileadmin/portals/dokumenti/Meza_nozare_Latvija_2009.pdf. 
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 Eirostat norāda apaļkoku eksportu, kas ir galvenais mežsaimniecības un mežizstrādes eksporta produkcija. 
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Tabula Nr. 20. Eksporta dinamika koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē 

lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs, 2008. – 2010. gads (milj. EUR)
40

 

  2006 2007 2008 2009 2010 
% 

izmaiņas 

ES-27 nav datu nav datu 30 908 496 25 278 245 26 700 199 5,63% 

Igaunija 465 950 nav datu 585 273 456 219 577 264 26,53% 

Latvija 307 030 288 689 415 004 220 398 273 886 24,27% 

Lietuva 604 104 732 521 704 071 591 115 736 283 24,56% 

Vācija 4 998 652 5 989 006 5 843 620 5 473 283 5 542 604 1,27% 

Spānija 1 018 897 1 100 568 1 042 860 842 600 830 867 -1,39% 

Francija 1 857 959 1 975 911 1 962 438 1 650 640 1 454 067 -11,91% 

Itālija 1 080 622 4 296 343 4 355 710 2 812 155 3 027 288 7,65% 

Lielbritānija 840 757 798 836 629 068 457 293 475 620 4,01% 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozares eksportētās 
produkcijas apjomu (Tabula Nr. 20), redzams, ka Latvijā salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm 
eksportētā produkcija 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir pieaugusi visvairāk. Starp Baltijas 
valstīm gan produkcijas pieaugums 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu, gan eksportētās 
produkcijas apjoms ir vismazākais. Tas norāda, ka Baltijas valstis palielinājušas eksportu lielākā apmērā 
nekā lielākās ES valstis. Tas ir izskaidrojams ar ekonomiskās krīzes radīto ietekmi šajās valstīs un 
augsto pieprasījuma samazināšanos pēc šīs apakšnozares radītās produkcijas. Tāpēc uzľēmēji sāka 
produkciju realizēt tajos tirgos, kur ekonomiskā krīze apakšnozari ir skārusi mazāk. 

Tabula Nr. 21. Eksporta dinamika mēbeļu ražošanas apakšnozarē lielākajās ES valstīs un Baltijas 
valstīs, 2008. – 2010. gads (milj. EUR)

41
 

  2006 2007 2008 2009 2010 
% 

izmaiņas 

ES-27 16 072 346 19 037 003 19 254 065 15 998 277 16 612 492 3,84% 

Igaunija 135 842 28 850 183 893 154 436 186 949 21,05% 

Latvija 124 659 79 706 135 607 76 297 81 681 7,06% 

Lietuva 366 256 436 045 429 363 386 868 461 333 19,25% 

Vācija 3 268 780 4 003 621 3 962 836 3 807 189 3 827 307 0,53% 

Spānija 700 275 746 503 702 605 526 461 564 029 7,14% 

Francija 1 087 259 1 161 946 1 166 883 1 000 480 812 167 -18,82% 

Itālija 302 735 3 414 802 3 513 814 2 154 087 2 320 152 7,71% 

Lielbritānija 556 937 518 937 440 302 310 738 328 132 5,60% 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot mēbeļu ražošanas apakšnozares eksportu Latvijā salīdzinājumā ar lielākajām ES 
valstīm, redzams, ka Latvijā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir viens no lielākajiem eksporta 
pieaugumiem starp lielākajām ES valstīm. To nedaudz pārsniedz tikai Spānija un Itālija. Taču starp 
Baltijas valstīm gan mēbeļu ražošanas eksports, gan tā pieaugums 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu Latvijā ir vismazākais. Iepriekš sadaļā minējām, ka makroekonomiskie rādītāji šajā 
apakšnozarē ir vismazākie, tas atspoguļojas arī eksportētās produkcijas apmērā (Tabula Nr. 21). 

5.2. Nozares attīstības prognozes 
Saskaľā ar Eiropas Mežu un koku komitejas datiem, ir prognozēts, ka Latvijā 2011. un 

2012. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu produkcijas ražošana samazināsies attiecīgi par 5% un 
10,5% (Attēls Nr. 8). 

                                                      
 
 
40

 Eirostat norāda sekundāro koka produktu eksportu, kas ir galvenais koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas 

apakšnozares eksporta produkcija. 
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 Eirostat norāda koka mēbeļu eksportu, kas ir mēbeļu ražošanas apakšnozares eksporta produkcija. 
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Attēls Nr. 8 
Prognozes par kokrūpniecības nozares produkcijas ražošanu Latvijā (tūkst. m

3
) 

Avots: Mežu un koku komiteja Eiropā
42

 

Aplūkojot ražošanas tendences Eiropā (Attēls Nr. 9), redzams, ka produkcijas ražošanas apjomi 
kopumā Eiropā ir pieauguši minimāli. Proti, ir prognozēts, ka produkcijas ražošanas apmēri pieaugs gan 
2011., gan 2012. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu par aptuveni diviem procentiem 2012. gadā 
salīdzinājumā ar 2010. gadu.  

 

Attēls Nr. 9 
Prognozes par kokrūpniecības nozares produkcijas ražošanu Eiropā (tūkst. m

3
) 

Avots: Mežu un koku komiteja Eiropā 

Analizējot prognozes par kokrūpniecības nozares patēriľu Latvijā, prognozēts patēriľa kritums 
gan 2011. gadā, gan 2012. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, proti, attiecīgi par 5,5% un 11% 
(Attēls Nr. 10). 

 

Attēls Nr. 10 
Prognozes par kokrūpniecības nozares patēriņu Latvijā (tūkst. m

3
) 

Avots: Mežu un koku komiteja Eiropā 

Prognozēts, ka Eiropā patēriľš pieaugs, lai gan salīdzinoši nedaudz, proti, gan 2011. gadā, gan 
2012. gadā aptuveni par vienu procentu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (Attēls Nr. 11).  

 

Attēls Nr. 11 
Prognozes par kokrūpniecības nozares patēriņu Eiropā (tūkst. m

3
) 

Avots: Mežu un koku komiteja Eiropā 
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 Mežu un koku komiteja Eiropā daļa kokrūpniecības nozarē ietverto darbības veidu atšķirās. 
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Kopumā prognozēts, ka pieaugs gan Eiropas produkcijas ražošanas apjomi, gan patēriľš.  
Eiropā izteiktas pozitīvākas produkcijas ražošanas un patēriľa prognozes nekā Latvijā. Tas norāda, ka 
Latvijas uzľēmumiem būtu jākoncentrējas uz eksporta tirgiem.  

Papildus statistisko datu analīzei nozares izpētes un nozares apraksta ietvaros tika veikta 
uzľēmēju aptauja, kurā uzľēmējiem tika lūgts prognozēt nozares attīstību (Pielikumā Nr. 1 ir pieejama 
pamatinformācija par aptaujātajiem uzľēmumiem). 

Saskaľā ar nozares uzľēmumu aptaujas rezultātiem, kokrūpniecības nozare nākotnē attīstīsies 
vai saglabās esošo līmeni. 50% mazo un tikpat daudz lielo aptaujāto uzľēmumu pārstāvju prognozē, ka 
nozare kopumā nākotnē attīstīsies. Vidējie uzľēmumi un mikrouzľēmumi ir nedaudz skeptiskāki. Šie 
uzľēmēji uzskata, ka nozare attīstīsies vai vismaz paliks tādā pašā līmenī (~50%). Strauju attīstību 
neprognozē neviens no aptaujātajiem uzľēmumiem. 

 
Attēls Nr. 12 

Uzņēmumu prognozes par kokrūpniecības nozares attīstību (%) sadalījumā pēc uzņēmuma 
lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

Mikro un vidējo uzľēmumu vidū ir visvairāk to uzľēmumu, kas prognozē nozares 
sašaurināšanos nākotnē, proti, to norāda 10,3% mikrouzľēmumu un 7,7% vidējo uzľēmumu. Tomēr 
vairums uzľēmumu prognozē nozares attīstības palikšanu tādā pašā līmenī, proti no 46% līdz 54% 
uzľēmumu. 

Tomēr ir jāpiebilst, ka uzľēmēji nav tādās pašās domās kā Mežu un koku komiteja Eiropā, jo 
uzskata, ka nozare attīstīsies vai paliks tādā pašā līmenī, neliela daļa uzskata, ka tā samazināsies. 
Ľemot vērā eksportspēju, uzľēmēju prognozētais pieaugums nevar būt attiecināms tikai uz eksporta 
tirgu, bet arī uzľēmumu izaugsmi vai vismaz palikšanu tādā pašā līmenī arī vietējā tirgū. Tas varētu arī 
liecināt, ka vietējā tirgū 2011. gadā ne tikai pieauga ražotāju cenas (Attēls Nr. 3), bet, iespējams, 
rezultāti uzrādīs arī produkcijas apjoma pieaugumu vai vismaz tas palikšanu līdzšinējā līmenī. 
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6. Nozares salīdzinājums ar situāciju citās 
Eiropas valstīs 

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

6.1. Nozares uzľēmumu un nodarbināto raksturojums 
Šajā sadaļā analizēts uzľēmumu skaits, nodarbināto skaits, galvenie uzľēmējdarbības rādītāji 

un nozares attīstības tendences Latvijā un citās ES valstīs, kā arī analizētas investīcijas un starptautiskā 
sadarbība. 

Uzņēmumu skaits nozarē  

Vairāk par pusi nozares uzľēmumu darbojas koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā. 
2010. gadā šajā jomā darbojās 1 528 uzľēmumi. Šajā apakšnozarē liels īpatsvars ir zāģēšanas, 
ēvelēšanas un impregnēšanas darbības veidam, kur strādā puse šīs apakšnozares uzľēmumu. 
Mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē darbojas 761 uzľēmums, daudzi šīs apakšnozares 
uzľēmumi darbojas arī mežizstrādē (Tabula Nr. 22).  

Tabula Nr. 22. Uzņēmumu skaits kokrūpniecības nozarē sadalījumā pa darbības veidiem no 2005. 
līdz 2010. gadam 

NACE Nosaukums 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
% 
izmaiņas 

 
KOKRŪPNIECĪBA 3 010 4 062 3 034 3 121 3 075 2 832 -7,91% 

2 Mežsaimniecība un mežizstrāde: 771 1 707 771 854 867 761 -12,21% 

(02.10)  
Mežkopība un citas mežsaimniecības 
darbības 

75 91 97 128 153 191 24,91% 

(02.20)  Mežizstrāde 448 1 272 512 549 544 566 4,04% 

(02.40)  Mežsaimniecības palīgdarbības 248 344 162 177 170 4 -3,95% 

16 
Koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošana: 

1 697 1 750 1 626 1 577 1 545 1 528 -1,12% 

(16.10)  
Zāģēšana, ēvelēšana un 
impregnēšana 

1 115 1 110 1 005 943 860 826 -3,96% 

(16.21)  
Finiera lokšņu un koka paneļu 
ražošana 

22 23 24 25 25 24 -4,00% 

(16.22)  Parketa paneļu ražošana 3 4 4 6 5 4 -20,00% 

(16.23)  
Namdaru un galdniecības izstrādājumu 
ražošana 

320 376 360 373 376 366 -2,76% 

(16.24)  Koka taras ražošana 110 89 87 93 103 124 6,90% 

(16.29)  
Pārējo koka izstrādājumu korķa, salmu 
un pīto izstrādājumu ražošana 

127 148 146 137 176 184 4,53% 

31 Mēbeļu ražošana: 542 605 637 690 663 543 -18,10% 

(31.01)  Biroja un veikalu mēbeļu ražošana 96 105 90 98 106 97 -8,47% 

(31.02)  Virtuves mēbeļu ražošana 50 71 87 111 109 80 -26,61% 

(31.03)  Matraču ražošana 4 5 5 5 5 4 -20,00% 

(31.09)  Citu mēbeļu ražošana 392 424 455 476 443 362 -18,28% 

Avots: CSP 

Vērtējot procentuālās izmaiľas, redzams, ka 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu visās 
apakšnozarēs uzľēmumu skaits ir samazinājies, visvairāk mēbeļu ražošanas apakšnozarē. Zīmīgi, ka 
mēbeļu ražošanas apakšnozarē apgrozījums un produkcijas vērtība šajā laika periodā ir uzrādījusi 
viszemākos rezultātus kokrūpniecības nozarē (Tabula Nr. 11 un Tabula Nr. 14). Turpretim mežkopības 
un citas mežsaimniecības darbības veidā uzľēmumu skaits šajā laika periodā ir pieaudzis par ceturto 
daļu, sasniedzot vislielāko uzľēmumu skaita pieaugumu starp visiem kokrūpniecības darbības veidiem 
(Tabula Nr. 22). 
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Attēls Nr. 13 
Ekonomiski aktīvo vienību sadalījums pēc lieluma mežsaimniecības un mežizstrādes 

apakšnozarē 2010. gadā (%) 
Avots: CSP 

Aplūkojot iepriekšējā attēlā redzamo uzľēmumu sadalījumu pēc lieluma mežsaimniecības un 
mežizstrādes apakšnozarē, redzams, ka praktiski visi uzľēmumi ir mikro un mazie uzľēmumi, proti, 
vairāk par 99% no visiem uzľēmumiem. Tas skaidrojams ar to, ka vairāk nekā puse ekonomiski aktīvo 
vienību ir pašnodarbinātās personas

43
 (Attēls Nr. 13). 

 

Attēls Nr. 14 
Ekonomiski aktīvo vienību sadalījums pēc lieluma koksnes, koka un korķa izstrādājumu 

ražošanas apakšnozarē 2010. gadā (%) 
Avots: CSP 

Aplūkojot iepriekšējā attēlā redzamo uzľēmumu sadalījumu pēc lieluma koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošanas apakšnozarē, redzams, ka vairums uzľēmumu ir mikro un mazie uzľēmumi, 
proti, vairāk par 95% no visiem uzľēmumiem (Attēls Nr. 14). 
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 Saskaľā ar CSP datiem mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares pašnodarbinātie 2010. gadā veido 53,09% no visām 

ekonomiski aktīvajām vienībām. 

94.20% 

4.86% 

0.75% 0.19% 

Mikro Mazie Vidējie Lielie 

73.58% 

21.63% 

4.53% 0.26% 

Mikro Mazie Vidējie Lielie 
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Attēls Nr. 15 
Ekonomiski aktīvo vienību sadalījums pēc lieluma mēbeļu ražošanas apakšnozarē 2010. gadā (%) 

Avots: CSP 

Analizējot uzľēmumu sadalījumu pēc darbinieku skaita mēbeļu ražošanas apakšnozarē, 
redzams, ka vairums šajā jomā strādājošo uzľēmumu ir mikro un mazie uzľēmumi, proti, 96% no visiem 
uzľēmumiem. Mēbeļu ražošanas apakšnozarē salīdzinājumā ar koksnes, koka un korķa izstrādājumu 
ražošanas apakšnozari ir vairāk mikrouzľēmumu un lielo uzľēmumu. Kopumā uzľēmumu sadalījums 
pēc to lieluma ir līdzīgs abās apakšnozarēs (Attēls Nr. 15). 

Tabula Nr. 23 Ekonomiski aktīvo vienību sadalījums pēc to lieluma un reģioniem kokrūpniecības 
apakšnozarēs  

  PAVISAM Mikro Mazie Vidējie Lielie 

PAVISAM 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 2673 2518 130 20 5 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana 1640 1166 395 71 8 

(31) Mēbeļu ražošana 600 491 86 21 2 

Rīgas reģions 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 155 129 19 4 3 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana 209 161 34 10 4 

(31) Mēbeļu ražošana 257 220 32 3 2 

Pierīgas reģions 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 380 355 21 4 - 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana 365 251 103 11 - 

(31) Mēbeļu ražošana 131 100 27 4 - 

Vidzemes reģions 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 591 549 38 3 1 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana 333 225 88 18 2 

(31) Mēbeļu ražošana 55 38 9 8 - 

Kurzemes reģions 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 631 601 23 7 - 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana 245 184 49 11 1 

(31) Mēbeļu ražošana 36 26 7 3 - 

Zemgales reģions 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 450 433 15 1 1 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana 223 158 50 15 - 

(31) Mēbeļu ražošana 54 47 6 1 - 

Latgales reģions 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 466 451 14 1 - 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana 265 187 71 6 1 

(31) Mēbeļu ražošana 67 60 5 2 - 

Avots: CSP 

81.27% 

14.95% 

3.32% 0.45% 

Mikro Mazie Vidējie Lielie 
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Vērtējot uzľēmumu sadalījumu pa reģioniem, redzams, ka Rīgas un Pierīgas reģionā ir visvairāk 
mēbeļu ražošanas apakšnozares uzľēmumu, bet vismazāk mežsaimniecības un mežizstrādes 
uzľēmumu. Turpretim koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozares uzľēmumu skaits 
sadalījumā pa reģioniem ir līdzīgs. Lielāks šīs apakšnozares uzľēmumu skaits ir Pierīgas un Vidzemes 
reģionā (Tabula Nr. 23). 

Sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma redzams, ka Kurzemes un Vidzemes reģionā ir visvairāk 
mikrouzľēmumu. Lielie uzľēmumi visvairāk ir Rīgas reģionā. Kopumā visās apakšnozarēs būtiskākās 
atšķirības uzľēmumu skaitā pēc to lieluma ir starp Rīgas un Pierīgas reģioniem salīdzinājumā ar 
pārējiem reģioniem (Tabula Nr. 23). 

Saskaľā ar Eurostat datiem
44

 mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē 2005. gadā 
ekonomiski aktīvo vienību skaits Francijā pārsniedza 30 tūkst., Spānijā - 32,5 tūkst., Itālijā - 66,3 tūkst., 
Lielbritānijā - 27,5 tūkst., Lietuvā - 4,5 tūkst., Igaunijā - 1,3 tūkst. un Latvijā - 2,2 tūkst. ekonomiski aktīvo 
statistikas vienību. 

Tabula Nr. 24. Uzņēmumu skaits koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam 

  2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES-27 180 941 171 533 nav datu -5,20% 

Igaunija 1 078 1 038 967 -6,84% 

Latvija 1 577 1 544 1 529 -0,97% 

Lietuva 4 360 2 982 2 971 -0,37% 

Somija 2 568 2 391 2 268 -5,14% 

Vācija 11 710 11 643 nav datu -0,57% 

Spānija 14 625 13 701 13 707 0,04% 

Francija 9 139 9 221 10 108 9,62% 

Itālija 36 696 34 287 nav datu -6,56% 

Lielbritānija 7 892 8 033 7 582 -5,61% 

Avots: Eurostat 

Lielākajās ES valstīs uzľēmumu skaits ir mainīgs, lai gan kopumā 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu uzľēmumu skaits ir palielinājies

45
, turpretim Latvijā uzľēmumu skaits ir nedaudz 

samazinājies, proti, par 0,97%. Salīdzinājumā ar Baltijas valstīm redzams, ka vienīgi Lietuvā 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu uzľēmumu samazinājums bija mazāks. Turklāt Lietuvā ir visvairāk 
uzľēmumu šajā apakšnozarē gandrīz divas reizes vairāk nekā Latvijā 2010. gadā (Tabula Nr. 24). 
Turpretim Latvijā apgrozījums ir vislielākais Baltijas valstīs, proti, Latvijā apgrozījums 2010. gadā bija 
1 339 milj. eiro, Lietuvā - 714 milj. eiro un Igaunijā - 1 176 milj. eiro. Tas norāda, ka Latvijā uzľēmumi ir 
produktīvāki nekā Lietuvā, bet mazāk produktīvi nekā Igaunijā (to norāda apgrozījums uz vienu 
uzľēmumu, proti, Latvijā tas ir 876 tūkst. eiro uz vienu uzľēmumu, Lietuvā 240 tūkst. eiro un Igaunijā 1,2 
milj. eiro) (Tabula Nr. 16). 

Tabula Nr. 25. Uzņēmumu skaits mēbeļu ražošanas apakšnozarē lielākajās ES valstīs un Baltijas 
valstīs no 2008. līdz 2010. gadam (milj. EUR) 

  2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES-27 130 000 124 000 nav datu -4,62% 

Igaunija 516 555 581 4,68% 

Latvija 689 662 543 -17,98% 

Lietuva 1 310 1 146 1 154 0,70% 

Somija 1 175 1 142 1 073 -6,04% 

Vācija 8 243 6 458 6 460 -21,65% 

Spānija 17 091 15 155 16 093 6,19% 

Francija 14 200 12 199 14 485 18,74% 

Itālija 23 761 21 825 nav datu -8,15% 

Lielbritānija 6 397 6 384 6 205 -2,80% 

Avots: Eurostat 
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 Forest based industries in the EU-27 (2008), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-074/EN/KS-SF-

08-074-EN.PDF. 
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 Palielinājies kopumā tajās valstīs par kurām ir dati par 2010. gadu, proti, Lielbritāniju, Franciju un Spāniju. 
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Aplūkojot situāciju uzľēmumu skaitu mēbeļu ražošanas apakšnozarē lielākajās ES valstīs, 
redzama dažādība, daļā valstu uzľēmumu skaits palielinās, daļā tas samazinās. Latvijā uzľēmumu 
skaits 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu uzrāda lielāko uzľēmumu skaita samazinājumu, izľemot 
Vāciju, kur tas ir vēl lielāks. Starp Baltijas valstīm Latvijā uzľēmumu skaits ir vismazākais. Turklāt Latvijā 
apgrozījums šajā apakšnozarē Baltijas valstu salīdzinājumā ir vismazākais rādītājs, proti, apgrozījums 
Latvijā 2010. gadā bija 150 milj. eiro, Igaunijā - 356. milj. eiro un Lietuvā - 764 milj. eiro (Tabula Nr. 13 
un Tabula Nr. 17).  

Nodarbināto skaits nozarē 

Būtisku informāciju par nozares attīstību sniedz nozarē nodarbināto skaits. Tāpat kā nozares 
uzľēmumu tā arī darbinieku skaita izmaiľas ļauj spriest par nozares paplašināšanos vai 
sašaurināšanos. Tomēr jāľem vērā, ka darbinieku skaita samazināšanās var būt saistīta ne tikai ar 
nozares sašaurināšanos, bet arī ar tehnoloģiju un produktivitātes uzlabošanos.  

Tabula Nr. 26. Darbinieku skaits sadalījumā pa darbības veidiem no 2005. līdz 2010. gadam  

Avots: CSP 

Analizējot darbinieku skaitu sadalījumā pa darbības veidiem, redzams, ka lielākais darbinieku 
skaits ir koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē, proti, vairāk nekā 60% visu 
nozares darbinieku. Aptuveni astotā daļa visu nodarbināto strādā citu mēbeļu ražošanas un 
mežizstrādes darbības veidu uzľēmumos (Tabula Nr. 26). 

Kopumā darbinieku skaits 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir pieaudzis, bet mēbeļu 
ražošanas apakšnozarē nodarbināto skaits ir samazinājies par 14%. Vislielākais nodarbināto skaita 
pieaugums ir mežizstrādes darbības veida uzľēmumos (Tabula Nr. 26).  

Tabula Nr. 27. Darbinieku skaits mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē lielākajās ES 
valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam

46
 

  2008 2009 % izmaiņas 

ES-27 404,848 382,734 -5,5% 

Igaunija 5,011 4,206 -16,1% 

Latvija 13,990 11,894 -15,0% 

Lietuva 12,538 10,028 -20,0% 
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 Eurostat veic citādu darbinieku uzskaiti mežsaimniecības un mežniecības apakšnozarē, tāpēc dati atšķirās no CSP uzrādītajiem 

datiem. 

NACE Nosaukums 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
% 

izmaiņas 

 
KOKRŪPNIECĪBA 50 809 50 358 47 305 40 990 31 886 32 843 3,00% 

2 Mežsaimniecība un mežizstrāde: 6 381 6 943 6 659 6 984 5 863 6 368 8,62% 

(02.10)  Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 1 929 1 922 1 908 2 156 1 925 2 170 12,76% 

(02.20)  Mežizstrāde 3 786 4 301 4 057 4 014 3 289 4 183 27,17% 

(02.40)  Mežsaimniecības palīgdarbības 666 720 694 814 649 15 -20,30% 

16 
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu 
ražošana: 33 376 32 374 30 425 25 702 19 467 20 856 7,14% 

(16.10)  Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 21 936 19 989 18 670 14 973 11 496 12 491 8,65% 

(16.21)  Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana 4 783 4 822 4 516 4 690 2 558 2 614 2,19% 

(16.22)  Parketa paneļu ražošana 25 74 82 93 62 59 -4,84% 

(16.23)  
Namdaru un galdniecības izstrādājumu 
ražošana 3 631 4 418 4 228 3 381 2 694 2 696 0,09% 

(16.24)  Koka taras ražošana 1 269 1 404 1 461 1 455 1 354 1 663 -0,41% 

(16.29)  
Pārējo koka izstrādājumu; korķa, salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana 1 732 1 667 1 468 1 110 1 303 1 333 2,27% 

31 Mēbeļu ražošana: 11 052 11 041 10 221 8 304 6 556 5 619 -14,29% 

(31.01)  Biroja un veikalu mēbeļu ražošana 1 671 1 701 1 532 1 455 1 144 797 -30,30% 

(31.02)  Virtuves mēbeļu ražošana 441 450 546 571 418 389 -7,02% 

(31.03)  Matraču ražošana 123 137 145 139 112 90 -19,64% 

(31.09)  Citu mēbeļu ražošana 8 817 8 753 7 998 6 139 4 882 4 343 -11,04% 
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  2008 2009 % izmaiņas 

Vācija 36,214 31,524 -13,0% 

Spānija 26,587 26,738 0,6% 

Francija 33,481 28,017 -16,3% 

Itālija 35,504 38,735 9,1% 

Lielbritānija 11,163 10,825 -3,0% 

Avots: Eurostat 

Apskatot darbinieku skaitu mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē lielākajās ES valstīs 
salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu darbinieku skaits 
samazinājies visvairāk, izľemot Franciju, kur darbinieku skaits samazinājies par 1,3% vairāk nekā 
Latvijā. Starp Baltijas valstīm Latvijā darbinieku skaita samazinājums ir vismazākais. Turklāt Latvijā 
darbinieku skaits šajā apakšnozarē analizētajā laika periodā ir vislielākais salīdzinājumā ar pārējām 
Baltijas valstīm (Tabula Nr. 27).  

Tabula Nr. 28. Darbinieku skaits koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam 

 
2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES-27 10 001 8 846 nav datu -11,55% 

Igaunija 16 875 12 673 13 092 3,31% 

Latvija 25 611 19 337 20 856 7,86% 

Lietuva 24 057 19 695 20 491 4,04% 

Somija 27 590 24 422 24 561 0,57% 

Vācija 123 052 113 997 nav datu -7,36% 

Spānija 79 964 64 949 70 328 8,28% 

Francija 61 085 68 396 nav datu 11,97% 

Itālija 104 198 97 473 141 568 45,24% 

Lielbritānija 74 060 58 773 74 546 26,84% 

Avots: Eurostat 

Analizējot darbinieku skaitu koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē 
lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka nodarbināto skaits Latvijā 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu ir pieaudzis, lai gan joprojām tas ir viens no viszemākajiem salīdzinājumā 
ar lielākajām ES valstīm (Tabula Nr. 28).  

Turpretim salīdzinājumā ar Baltijas valstīm 2010. gadā nodarbināto skaits Latvijā ir pieaudzis 
visvairāk salīdzinājumā ar 2008. gadu. 2010. gadā arī nodarbināto skaits Latvijā ir vislielākais 
salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm (Tabula Nr. 28).  

Salīdzinot nodarbināto skaitu ar apgrozījumu Baltijas valstīs (Tabula Nr. 16), redzams, ka 
apgrozījuma pārsvars Latvijā ir lielāks nekā nodarbināto skaita pārsvars. Proti, apgrozījums 2009. gadā 
Latvijā bija 1 339 milj. eiro, bet Lietuvā tikai 714 milj. eiro, lai gan darbinieku skaits abās valstīs ir līdzīgs. 
Igaunijā apgrozījums 2009. gadā bija 1 176 milj. eiro, bet darbinieku skaits bija tikai 13 tūkst. Tas 
norāda, ka koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē darbinieki Latvijā ir 
produktīvāki nekā Lietuvā, bet mazāk produktīvi nekā Igaunijā. 

Tabula Nr. 29. Darbinieku skaits mēbeļu ražošanas apakšnozarē lielākajās ES valstīs un Baltijas 
valstīs no 2008. līdz 2010. gadam 

 
2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES-27 10 800 9 800 nav datu -9,26% 

Igaunija 8 650 7 000 7 340 4,86% 

Latvija 8 284 6 531 5 619 -13,96% 

Lietuva 23 968 19 041 20 157 5,86% 

Somija 9 937 8 956 8 570 -4,31% 

Vācija 144 268 129 419 130 980 1,21% 

Spānija 103 875 81 586 92 688 13,61% 

Francija 57 524 53 007 nav datu -7,85% 

Itālija 152 674 141 983 172 458 21,46% 

Lielbritānija 93 181 90 654 70 739 -21,97% 

Avots: Eurostat 
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Analizējot darbinieku skaitu mēbeļu ražošanas apakšnozarē lielākajās ES valstīs salīdzinājumā 
ar Latviju, redzams, ka 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vienīgi Lielbritānijā ir lielāks 
darbinieku samazinājums nekā Latvijā. Kopumā Latvijā darbinieku samazinājums ir vislielākais arī 
Baltijas valstīs. Turklāt darbinieku skaits Latvijā šajā apakšnozarē ir vismazākais Baltijas valstīs (Tabula 
Nr. 29).  

Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji 

Galvenie uzľēmējdarbības rādītāji ietver jau iepriekš apkopoto informāciju no 5.1. un 
6.1. sadaļas. Šie rādītāji sadalījumā pa darbības veidiem ļauj analizēt, kādi ir katra darbības veida 
rādītāji salīdzinājumā ar nozari kopumā. 

Tabula Nr. 30. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji kokrūpniecības nozarē 2010. gadā 

NACE Nosaukums 
Uzņē

mumu 
skaits 

Apgrozīju
ms (tūkst. 

Ls) 

Produkcij
as vērtība 
(tūkst. Ls) 

Pievien
otā 

vērtība 
(tūkst. 

Ls) 

Personāla 
izmaksas 
(tūkst. Ls) 

Bruto 
kapitāli
eguldīju

mi 
materiāl
ās lietās 
(tūkst. 

Ls) 

Nodar
bināto 
perso

nu 
skaits  

  KOKRŪPNIECĪBA 2 832 1 486 210 1 452 659 448 209 144 402 157 564 32 843 

2 
Mežsaimniecība un 
mežizstrāde: 

761 429 005 407 744 154 666 35 383 85 719 6 368 

(02.10)  
Mežkopība un citas 
mežsaimniecības darbības 
(2006. gads) 

191 159 456 142 139 80 608 11 848 60 478 2 170 

(02.20)  Mežizstrāde 566 253 132 248 100 65 815 19 842 24 861 4 183 

(02.40)  
Mežsaimniecības palīgdarbības 
(2009. gads) 

170 16 417 17 505 8 243 3 693 380 649 

16 
Koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošana: 

1 528 951 199 940 886 267 887 89 631 68 750 20 856 

(16.10)  
Zāģēšana, ēvelēšana un 
impregnēšana 

826 537 086 548 041 143 594 46 894 36 457 12 491 

(16.21)  
Finiera lokšņu un koka paneļu 
ražošana 

24 231 469 214 547 80 265 23 542 12 403 2 614 

(16.22)  Parketa paneļu ražošana 4 nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 59 

(16.23)  
Namdaru un galdniecības 
izstrādājumu ražošana 

366 56 659 56 636 14 581 8 414 3 167 2 696 

(16.24)  
Koka taras ražošana 
(2008. gads) 

124 56 482 52 002 12 050 4 652 3 004 1 663 

(16.29)  
Pārējo koka izstrādājumu; korķa, 
salmu un pīto izstrādājumu 
ražošana 

184 69 503 69 659 17 397 6 129 13 719 1 333 

31 Mēbeļu ražošana: 543 106 007 104 029 25 657 19 388 3 095 5 619 

(31.01)  
Biroja un veikalu mēbeļu 
ražošana 

97 15 701 15 797 1 225 2 533 264 797 

(31.02)  Virtuves mēbeļu ražošana 80 6 098 6 271 1 755 904 103 389 

(31.03)  Matraču ražošana 4 1 943 1 618 292 303 2 90 

(31.09)  Citu mēbeļu ražošana 362 82 265 80 343 22 385 15 649 2 726 4 343 

Avots: CSP 

Aplūkojot galvenos uzľēmējdarbības rādītājus, redzams, ka zāģēšanas, ēvelēšanas un 
impregnēšanas darbības veida uzľēmumi kopumā uzrāda visaugstākos rādītājus. Mežizstrādes, kā arī 
finiera lokšľu un koka paneļu ražošanas darbības veida uzľēmumi uzrāda augstus rezultātus, 
piemēram, tie katrs veido aptuveni sesto daļu no kopējās nozares pievienotās vērtības (Tabula Nr. 30).  

Vislielākās investīcijas ir mežkopības un citas mežsaimniecības darbības veidā, bet jāpiebilst, ka 
šie dati ir par 2006. gadu. Liels investīciju apmērs ir zāģēšanas, ēvelēšanas un impregnēšanas, kā arī 
mežizstrādes palīgdarbības veidu uzľēmumiem.  

Aptuveni puse visas nozares nodarbināto un uzľēmumu skaita ir koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošanas apakšnozarē, taču kopumā tie veido aptuveni 60% no kopējā kokrūpniecības 
apgrozījuma un produkcijas vērtības. 

Analizējot galvenos uzľēmējdarbības raksturojošos rādītājus, kas ir attēloti nākamajā tabulā, 
redzams, ka vislielākais apgrozījums uz vienu uzľēmumu ir mežsaimniecības un citas mežsaimniecības 
darbības un finiera lokšľu un koka paneļu darbības veida uzľēmumiem, pārsniedzot nozares vidējo 
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rādītāju attiecīgi divas un astoľpadsmit reižu. Šis rādītājs varētu liecināt, ka šo darbības veidu 
uzľēmumi vai nu ir lielie uzľēmumi, kuros strādā daudz darbinieku, vai arī šo nozaru darbinieki ir 
produktīvāki. Tāpēc ir jāaplūko apgrozījums uz vienu darbinieku. Tas rāda, ka mežsaimniecības 
palīgdarbības, kā arī finiera lokšľu un koka paneļu darbības veidu uzľēmumos darbinieki ir produktīvi, 
vairāk nekā divas reizes pārsniedzot nozares vidējo rādītāju. Turpretim mēbeļu ražošanas apakšnozares 
apgrozījums uz vienu darbinieku ir tikai puse no vidējā nozares rādītāja.  

Aplūkojot pievienoto vērtību uz vienu darbinieku un vienu uzľēmumu, redzams, ka mežkopības 
un citas mežsaimniecības darbības un finiera lokšľu un koka paneļu darbības veida uzľēmumi uzrāda 
visaugstākos rādītājus. Tas norāda, ka tie uzľēmumi un darbinieki, kas nodrošina lielu apgrozījumu, 
sniedz arī augstu pievienoto vērtību.  

Tabula Nr. 31. Uzņēmējdarbību raksturojošie rādītāji kokrūpniecības nozarē 2010. gadā 

NACE Nosaukums 

Apgrozījums 
(tūkst. Ls) 
uz vienu 

uzņēmumu  

Apgrozījums 
(tūkst. Ls) 
uz vienu 

darbinieku 

Pievienotā 
vērtība 

(tūkst. Ls) 
uz vienu 

uzņēmumu 

Pievienotā 
vērtība 

(tūkst. Ls) 
uz vienu 

darbinieku 

Investīcijas 
(tūkst. Ls) 
uz vienu 

uzņēmumu 

Nodarbināto 
skaits uz 

vienu 
uzņēmumu 

Vidējā 
alga

47
 

  KOKRŪPNIECĪBA 495,73 44,40 149,50 13,39 52,56 11,17 4,31 

2 
Mežsaimniecība 
un mežizstrāde: 

462,67 61,27 166,80 22,09 92,44 7,55 5,05 

(02.10)  

Mežkopība un 
citas 
mežsaimniecības 
darbības 
(2006. gads) 

833,67 73,47 421,43 37,14 316,19 11,35 5,46 

(02.20)  Mežizstrāde 447,25 60,52 116,29 15,74 43,93 7,39 4,74 

(02.40)  
Mežsaimniecības 
palīgdarbības 
(2009. gads) 

96,57 25,30 48,49 12,70 2,24 3,82 5,69 

16 

Koksnes, koka 
un korķa 
izstrādājumu 
ražošana: 

622,62 45,61 175,35 12,84 45,00 13,65 4,30 

(16.10)  
Zāģēšana, 
ēvelēšana un 
impregnēšana 

650,30 43,00 173,86 11,50 44,14 15,12 3,75 

(16.21)  
Finiera lokšņu un 
koka paneļu 
ražošana 

9 644,56 88,55 3 344,36 30,71 516,80 108,92 9,01 

(16.22)  
Parketa paneļu 
ražošana 

--- --- --- --- --- 14,75 --- 

(16.23)  

Namdaru un 
galdniecības 
izstrādājumu 
ražošana 

154,96 21,01 39,88 5,41 8,66 7,37 3,12 

(16.24)  
Koka taras 
ražošana 
(2008. gads) 

454,77 33,96 97,02 7,25 24,19 13,39 2,80 

(16.29)  

Pārējo koka 
izstrādājumu; 
korķa, salmu un 
pīto izstrādājumu 
ražošana 

377,77 52,15 94,56 13,05 74,57 7,24 4,60 

31 Mēbeļu ražošana: 195,21 18,87 47,25 4,57 5,70 10,35 3,45 

(31.01)  
Biroja un veikalu 
mēbeļu ražošana 

161,84 19,69 12,62 1,54 2,72 8,22 3,18 

(31.02)  
Virtuves mēbeļu 
ražošana 

76,23 15,69 21,94 4,52 1,29 4,86 2,32 

(31.03)  Matraču ražošana 485,75 21,59 72,89 3,24 0,48 22,50 3,36 

(31.09)  
Citu mēbeļu 
ražošana 

227,24 18,94 61,83 5,15 7,53 12,00 3,60 

Avots: CSP 

Aplūkojot investīcijas uz vienu uzľēmumu, redzams, ka to darbības veidu uzľēmumi, kas sniedz 
augstu apgrozījumu un pievienoto vērtību, uzrāda arī augstu investīciju līmeni uz vienu uzľēmumu. Tas 

                                                      
 
 
47

 Vidējā alga tiek rēķināta kā personāla izmaksas (tūkst. Ls) uz vienu dabinieku. Tas norāda, cik lielas ir izmaksas gada laikā. 
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liecina, ka investīcijas nosaka, cik produktīvi ir nozares uzľēmumi, turklāt rada lielāku apgrozījumu un 
pievienoto vērtību uzľēmumā.  

Visbeidzot, aplūkojot vidējo algu, redzams, ka tie darbinieki, kas rada lielāku apgrozījumu un 
pievienoto vērtību, saľem arī lielāku atalgojumu, norādot, ka atalgojums ir atbilstošs darbinieku 
produktivitātei.  

Kopumā redzams, ka viszemākie rezultāti ir novērojami mēbeļu ražošanas apakšnozarē, bet 
augstākie - mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares uzľēmumiem. Tas liecina, ka šī 
apakšnozare sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. 

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

Saskaľā ar nozares uzľēmumu pārstāvju viedokli sadalījumā pa kokrūpniecības nozares 
apakšnozarēm, var secināt, ka 55,6% koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu 
ražošanas apakšnozaru uzľēmumu uzskata, ka uzľēmuma apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū paliks 
tādā pašā līmenī. Tikmēr aptuveni trešā daļa uzľēmumu uzskata, ka uzľēmuma apgrozījums pieaugs.  

 

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

vietējā tirgū (%) sadalījumā pa kokrūpniecības nozares apakšnozarēm 
Avots: Aptaujas dati 

Visvairāk – 38,1% mežsaimniecības un mežizstrādes uzľēmumu prognozē uzľēmumu 
apgrozījuma pieaugumu vietējā tirgū 2012. gadā. Neliela daļa mežsaimniecības un mežizstrādes 
uzľēmumu (16,7% aptaujāto) prognozē uzľēmuma apgrozījuma samazināšanos vietējā tirgū 
2012. gadā.  

 
Attēls Nr. 17 

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

Avots: Aptaujas dati 

Kopumā katrs trešais kokrūpniecības nozares uzľēmums 2012. gadā vietējā tirgū prognozē 
uzľēmuma apgrozījuma pieaugumu, bet aptuveni puse respondentu uzskata, ka apgrozījums paliks 
tādā pašā līmenī. Pārējos uzľēmumu veidos aptuveni septītā daļa uzskata, ka apgrozījums 
samazināsies (Attēls Nr. 17). 
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Attēls Nr. 18 

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

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmumu prognozes kokrūpniecības nozares sadalījumā pa reģioniem 2012. gadā 
vietējā tirgū, var spriest, ka visoptimistiskākie ir Pierīgas reģiona kokrūpniecības nozares uzľēmumi. 
53,3% šī reģiona aptaujāto uzľēmumu paredz apgrozījuma pieaugumu 2012. gadā. Tas var būt saistīts 
ar lielo uzľēmumu lielāku īpatsvaru, jo tieši lielie uzľēmumi ir optimistiskāki, izsakot prognozes par 
uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām (Attēls Nr. 18). 

Pārējos reģionos – Rīgas, Kurzemes, Latgales un Zemgales – uzľēmumu apgrozījumā 
prognozē pieaugumu ~37% gadījumu. Vispesimistiskāk noskaľoti ir Vidzemes reģiona kokrūpniecības 
uzľēmumu pārstāvji, proti, tikai 23,1% aptaujāto prognozē uzľēmuma apgrozījuma pieaugumu vietējā 
tirgū. Vidzemes un Rīgas reģiona uzľēmējiem ir līdzīgi uzskati (attiecīgi 15,4% un 14% uzľēmumu 
prognozē apgrozījuma samazināšanos vietējā tirgū). Latgales reģiona uzľēmēji 2012. gadā vietējā tirgū 
neparedz apgrozījuma kritumu. 

Nozares attīstības prognozes eksporta tirgū 

Analizējot kokrūpniecības nozares uzľēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā 
eksporta tirgū sadalījumā pa apakšnozarēm, redzams, ka salīdzinoši liela daļa nozares uzľēmumu savu 
produkciju neeksportē. Saskaľā ar aptaujas datiem 47,6% mežsaimniecības un mežizstrādes 
uzľēmumu nenodarbojas ar eksportu. 

 
Attēls Nr. 19 

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

Avots: Aptaujas dati 

Kopumā pozitīvāk par apgrozījuma izmaiľām eksporta tirgū 2012. gadā izsakās koksnes, koka 
un korķa izstrādājumu un mēbeļu ražošanas apakšnozares uzľēmumu, proti 41% prognozē 
apgrozījuma pieaugumu eksporta tirgū. Šajā apakšnozarē lielākā daļa uzľēmumu eksportē savu 
produkciju. Tas ir skaidrojams ar apakšnozaru specifiku. Mežsaimniecības un mežizstrādes 
apakšnozarē apgrozījuma pieaugumu prognozē aptuveni 25% uzľēmumu, bet jāľem vērā, ka šajā 
apakšnozarē mazāks uzľēmumu skaits nodarbojas ar produkcijas eksportu. 
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Attēls Nr. 20 

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

Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot rezultātus pēc uzľēmumu lieluma, aptaujas rezultāti parāda, ka eksporta pieaugumu 
2012. gadā prognozē līdz 50% nozares uzľēmumu. Tas liecina par nozares attīstības potenciālu. 
Aptuveni puse mazo, lielo un vidējo uzľēmumu prognozē uzľēmuma apgrozījuma pieaugumu eksporta 
tirgū 2012. gadā. Turpretim tikai piektā daļa mikrouzľēmumu prognozē eksporta apgrozījuma 
pieaugumu.  

Zīmīga ir mikrouzľēmumu atšķirība salīdzinājumā ar pārējiem uzľēmumiem. Tas varētu būt 
skaidrojams ar to, ka mikrouzľēmumi ir nišas produkcijas piegādātāji, kas nespēj būt konkurētspējīgi 
zemas cenas apstākļos, kas varētu pastāvēt 2012. gadā. Tāpat jāľem vērā mikrouzľēmumu salīdzinoši 
zemā kapacitāte – darbinieku skaits līdz 10 darbiniekiem. Uzľēmumam ar lielāku darbinieku skaitu 
palielinās eksportējamā apjoma īpatsvars. Darbinieku skaitam pārsniedzot 50 darbinieku robežu, 
vairums uzľēmumu eksportē savu produkciju (Attēls Nr. 20).  

Uzľēmuma apgrozījuma prognozēs 2012. gadam (Attēls Nr. 20) iezīmējas salīdzinoši liels to 
mikrouzľēmumu skaits, kas norāda, ka savu produkciju neeksportē. Reģionos ir salīdzinoši liels 
respondentu skaits, kas uz to norāda. Pēc šiem datiem ir iespējams novērtēt aptuveno mikrouzľēmumu 
īpatsvaru – nedaudz lielāks apjoms mikrouzľēmumu ir Zemgales un Latgales reģionos. Apskatot 
uzľēmumu prognozes sadalījumā pa kokrūpniecības nozares apakšnozarēm, redzams, ka ar eksportu 
nenodarbojas vairāk mežsaimniecības un mežizstrādes uzľēmumu. Šos datus apvienojot (uzľēmumu 
prognozes pēc lieluma un uzľēmumu prognozes sadalījumā pa apakšnozarēm), var secināt, ka 
mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē ir vairāk mikrouzľēmumu. Tas ir arī norādīts iepriekš 
6.1. sadaļā.  

 
Attēls Nr. 21 

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

Avots: Aptaujas dati 
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Ľemot vērā iepriekš analizētos rezultātus pēc uzľēmumu lieluma, līdzīgas tendences vērojamas 
arī reģionu dalījumā, kas liecina, ka liela daļa kokrūpniecības uzľēmumu nenodarbojas ar eksportu. Tie, 
kas nodarbojas ar eksportu, prognozē eksporta pieaugumu 2012. gadā. Lielākais uzľēmumu skaits, kuri 
prognozē uzľēmuma apgrozījuma pieaugumu 2012. gadā, ir Latgales reģiona uzľēmumi (41,7% 
respondentu), aiz kura seko Zemgales reģions (39,1%) un Rīgas reģions (37,2%) (Attēls Nr. 21). Tikmēr 
Eiropā eksports palielinās lēnām (zem 1% gadā) (Attēls Nr. 22). 

 

Attēls Nr. 22 
Prognozes par kokrūpniecības nozares eksportu Eiropā (tūkst. m

3
) 

Avots: Mežu un koku komiteja Eiropā  

Pieauguma tendences Eiropā ir manāmas kopš 2010. gada, un šis pieaugums ir bijis 
pakāpenisks (aptuveni par 1% gadā).  

ES ir vērojamas būtiskas mežu resursu izmantošanas pārmaiľas tendences, kas ietekmē gan 
nozares eksportu, gan importu Eiropā.

48
  

Pastāvošās tendences liecina, ka šobrīd mežs kļūst par arvien nozīmīgāku ainavas, rekreācijas 
un kultūrvēsturiskā mantojuma elementu, kā arī urbanizētās sabiedrības labklājības veidošanas faktoru. 
Turklāt pieaug meža sociālā loma lauku attīstībā, it īpaši situācijā, kad visā Eiropā samazinās 
nodarbinātība lauksaimniecībā. Šīs tendences ļauj līdzsvarot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un 
sociālās funkcijas.

49
 

Līdzsvarojot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas, potenciālā koksnes 
pieejamība Eiropas mežos pieaugs, pateicoties mežu platības pieaugumam. Līdzīgas tendences ārpus 
Eiropas ierobežos apaļkoksnes kokmateriālu cenu pieaugumu tuvākajā laikā. Tāpēc nākotnē nav 
prognozētas būtiskas apaļo kokmateriālu cenu izmaiľas Eiropā. To nodrošinās pieprasījuma pēc 
kokmateriāliem apgādāšana.

50
 

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

nepabeigto būvniecības objektu izmaksas, iekārtas un mašīnas un citi pamatlīdzekļi). Bruto 
kapitālieguldījumi atspoguļo nozares potenciālu un pamatu ilgtspējīgai attīstībai nākotnē.  

Mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē investīcijas 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu pieauga vairāk nekā divas reizes. Taču kopš 2006. gada investīcijas ir samazinājušās, proti, 
2009. gadā uzrādot astoľas reizes mazāku apmēru, nekā tas bija 2006. gadā. 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā investīcijas 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu pieauga gandrīz par 50%, taču 2010. gadā tās veidoja tikai ceturto daļu no investīciju 
apmēra 2008. gadā. Investīcijas šajā apakšnozarē stabili pieauga līdz 2008. gadam, kad ieguldījumu 
vērtība divkāršojās salīdzinājumā ar 2005. gadu (Tabula Nr. 32).  

Mēbeļu ražošanas apakšnozarē investīciju īpatsvars kokrūpniecības nozarē ir visai zems, turklāt 
šī ir vienīgā apakšnozare, kas 2010. gadā uzrādījusi investīciju samazinājumu.  
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 Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes (informatīvā daļa) (2006) http://www.zm.gov.lv/doc_upl/informativa_dala.pdf. 
49

 Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes (informatīvā daļa) (2006) http://www.zm.gov.lv/doc_upl/informativa_dala.pdf. 
50

 Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes (informatīvā daļa) (2006) http://www.zm.gov.lv/doc_upl/informativa_dala.pdf. 

291,127 

292,429 

294,687 

289,000 

290,000 

291,000 

292,000 

293,000 

294,000 

295,000 

2010 2011 2012 



 

  39 
 

Tabula Nr. 32. Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās kokrūpniecības nozarē sadalījumā pa 
darbības veidiem no 2005. līdz 2010. gadam (tūkst. Ls) 

 NACE  Nosaukums 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
% 

izmaiņas 

  KOKRŪPNIECĪBA 155 574 270 130 298 684 279 361 60 056 93 702 56,03% 

2 
Mežsaimniecība un 
mežizstrāde: 

19 482 92 190 55 334 34 331 11 574 24 861 114,81% 

(02.10)  
Mežkopība un citas 
mežsaimniecības darbības 

nav datu 60 478 nav datu nav datu nav datu nav datu --- 

(02.20)  Mežizstrāde 17 146 27 827 50 704 30 881 11 193 24 861 122,10% 

(02.40)  Mežsaimniecības palīgdarbības 2 335 3 885 4 630 3 450 380 nav datu -88,98% 

16 
Koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošana: 

111 762 153 557 205 370 233 215 44 613 65 746 47,37% 

(16.10)  
Zāģēšana, ēvelēšana un 
impregnēšana 

62 093 63 023 87 508 49 595 21 498 36 457 69,58% 

(16.21)  
Finiera lokšņu un koka paneļu 
ražošana 

17 481 38 861 100 325 174 574 17 065 12 403 -27,32% 

(16.22)  Parketa paneļu ražošana nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu --- 

(16.23)  
Namdaru un galdniecības 
izstrādājumu ražošana 

30 039 47 227 11 445 6 042 3 950 3 167 -19,81% 

(16.24)  Koka taras ražošana 2 149 4 446 6 092 3 004 nav datu nav datu -50,69% 

(16.29)  
Pārējo koka izstrādājumu korķa, 
salmu un pīto izstrādājumu 
ražošana 

nav datu nav datu nav datu nav datu 2 100 13 719 553,29% 

31 Mēbeļu ražošana: 24 330 24 383 37 980 11 815 3 869 3 095 -20,01% 

(31.01)  
Biroja un veikalu mēbeļu 
ražošana 

3 046 4 013 5 168 2 077 590 264 -55,20% 

(31.02)  Virtuves mēbeļu ražošana 1 074 1 108 1 489 1 536 160 103 -35,48% 

(31.03)  Matraču ražošana 88 192 387 31 13 2 -85,29% 

(31.09)  Citu mēbeļu ražošana 20 122 19 070 30 936 8 171 3 106 2 726 -12,25% 

Avots: CSP 

Bruto kapitālieguldījumu dati norāda uz koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas 
apakšnozares jūtību pret ārējo faktoru ietekmi. To norāda ievērojamais investīciju samazinājums 
2009. gadā (investīciju apjoms piecas reizes zemāks nekā 2008. gadā). Mēbeļu ražošanas apakšnozarē 
bruto kapitālieguldījumi jau 2008. gadā reaģēja uz ekonomisko situāciju, kapitālieguldījumiem 
samazinoties vairāk nekā divas reizes. 2009. gadā procentuālais samazinājums bija mazāks nekā 
koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē. Koksnes, koka un korķa izstrādājumu 
ražošanas apakšnozarē salīdzinājumā ar pārējām kokrūpniecības apakšnozarēm ekonomiskie procesi 
uz ārējo ietekmi reaģē lēnāk, bet šo procesu ietekme ir daudz būtiskāka (Tabula Nr. 32).  

Viens no pētījuma laikā intervētajiem nozares pārstāvjiem uzskata, ka nākotnē jaunu tehnoloģiju 
apgūšana būs primārais investīciju virziens, tāpat arvien nozīmīgākas kļūs investīcijas jaunu eksporta 
tirgu apguvei un mārketingam. 

Investīcijas ES 

Analizējot mežsaimniecības un mežizstrādes kapitāla patēriľu, redzams, ka Latvijā tas ir viens 
no zemākajiem salīdzinājumā ar pārējām analizētajām valstīm. Tomēr tas ir lielāks nekā tādās lielās ES 
valstīs kā Spānija un Itālija. Vislielākais kapitāla patēriľš ir Somijā. Tas ir sešas reizes lielāks nekā 
Latvijā (Tabula Nr. 33).  

Tabula Nr. 33. Kapitāla patēriņš mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē lielākajās ES 
valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam (milj. EUR)

51
 

  2008 2009 % izmaiņas 

Latvija nav datu    68,02  --- 

Somija nav datu   427,00  --- 

Vācija   232,94    229,85  -1,33% 

Spānija    15,00     15,00  0,00% 

                                                      
 
 
51

 Saskaľā ar Eurostat datiem mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē ir tikai dati par kapitāla patēriľu (fixed capital 

consumption). 
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  2008 2009 % izmaiņas 

Francija   199,00    204,00  2,51% 

Itālija nav datu    72,30  --- 

Lielbritānija    93,99    103,62  10,25% 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot investīciju dinamiku koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē 
(Tabula Nr. 34) 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, 
redzams, ka Latvija ir vienīgā valsts, kas uzrāda investīciju pieaugumu. 

Tabula Nr. 34. Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās koksnes, koka un korķa izstrādājumu 
ražošanas apakšnozarē lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam 

(milj. EUR) 

 
2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES-27 7 112,91 nav datu nav datu --- 

Igaunija 64,1 32,8 60,5 84,45% 

Latvija 337,6 65,8 96,6 46,81% 

Lietuva 84,5 28,7 22,8 -20,56% 

Somija 280,2 140,6 148,3 5,48% 

Vācija 925,7 658,6 760,5 15,47% 

Spānija 476,2 210,1 169,2 -19,47% 

Francija nav datu nav datu nav datu --- 

Itālija 774,2 747,0 nav datu -3,51% 

Lielbritānija 236,4 235,3 191,7 -18,53% 

Avots: Eurostat 

Baltijas valstīs Igaunijai ir vislielākais investīciju pieaugums šajā laika periodā, kamēr vislielākās 
investīcijas absolūtos skaitļos ir Latvijā (Tabula Nr. 34).  

Tabula Nr. 35. Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās mēbeļu ražošanas apakšnozarē lielākajās 
ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam (milj. EUR) 

  2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES-27 4 014,08 nav datu nav datu ---  

Igaunija 17,6 7,2 10,3 43,06% 

Latvija 16,8 5,5 4,4 -20,00% 

Lietuva 51,5 15,7 31,7 101,91% 

Somija 45,7 34,2 31,2 -8,77% 

Vācija 563,6 422,4 731,3 73,13% 

Spānija 416,1 190,7 185,6 -2,67% 

Francija nav datu nav datu nav datu ---  

Itālija 873,6 800,9 nav datu -8,32% 

Lielbritānija 181,7 218,6 159,6 -26,99% 

Avots: Eurostat 

Iepriekšējā tabulā redzams, ka mēbeļu ražošanas apakšnozarē Latvijā starp Baltijas valstīm ir 
vismazākais investīciju apmērs, turklāt Latvija ir vienīgā, kas 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu 
uzrādīja investīciju samazinājumu.  

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) piesaista ārvalstu investīcijas Latvijas 
uzľēmumiem. Līdz šim investīciju piesaiste ir  realizēta kā aktīvs atbalsts ārvalstu investoriem, kas 
izrādījuši interesi vai jau pieľēmuši lēmumu investēt Latvijā.

52
   

Lai padarītu investīciju piesaisti aktīvāku, plānveidīgu un efektīvāk izlietotu pieejamos, 
ierobežotos finanšu līdzekļus, tika izstrādāta unikāla metodika mērķtiecīgai investīciju piesaistei 
„POLARIS process”.

53
  

Par vienu no mērķa nozarēm, kurās veicināma investīciju piesaiste, ir kokrūpniecība. Šajā 
nozarē ir augstas pievienotās vērtības apakšnozares, un tuvākajā nākotnē tās būs perspektīvas. Polaris 
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 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), par Pollaris procesu: http://www.liaa.gov.lv/lv/investicijas/polaris/. 
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 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), par Pollaris procesu: http://www.liaa.gov.lv/lv/investicijas/polaris/. 
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process ir bijis ļoti veiksmīgs, jo 2010. gadā tā ietvaros piesaistītas 223 mij. eiro lielas investīcijas, bet 
2009. gadā 183 milj. eiro.

54 
 

6.4. Nozares SVID analīze 
Nozares SVID analīze izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas 

plāna no 2007. līdz 2011. gadam meža nozares novērtējuma kopsavilkumā
55

 atspoguļoto un nozares 
ekspertu intervijās iegūto informāciju. 

Tabula Nr. 36. Kokrūpniecības nozares SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

- Lieli koksnes un zemju resursi mežsaimniecības 
attīstībai un komercdarbības veikšanai 

- Latvijas klimatiskie apstākļi un izeja uz Baltijas jūru ir 
labvēlīgi apstākļi meža nozares un meža produkcijas 
eksporta attīstībai 

- Ir iestrādes praktiski visos galvenajos meža un 
koksnes izmantošanas izpētes virzienos. Latvijas 
augstais mežsaimniecības līmenis un nozares 
svarīgums 

- Ir veiktas lielas investīcijas modernās tehnoloģijās 
koksnes pirmapstrādē un mežizstrādē 

- Augstas kvalitātes mēbeles, kas ir pieprasītas arī 
ārzemēs, piemēram, Skandināvijā 

- Nav izveidota pietiekami efektīva sabiedrības 
apspriešanas un pārskatāma lēmumu pieľemšanas 
procedūra par meža ekoloģisko, ekonomisko, 
sociālo un kultūrvēsturisko vērtību līdzsvarotu 
izmantošanu, ir apdraudēta meža 
apsaimniekošanas ekonomiskā dzīvotspēja 

- Privātajiem meža īpašniekiem ir nepietiekamas 
zināšanas meža apsaimniekošanā un produktu 
realizācijā 

- Nav sistemātiskas un strukturētas valsts, pašvaldību, 
interešu grupu un nozaru sadarbības lauku un 
zemes izmantošanas politikas, attīstības dokumentu 
un plānu izstrādē un ieviešanā 

- Darbaspēka aizplūšana uz ārvalstīm, līdz ar cilvēku 
aizplūšanu samazinās patēriľa pieprasījums 

Iespējas Draudi 

- Pieejami lauksaimniecībā neizmantotās zemes 
resursi, kurus iespējams izmantot meža platību 
palielināšanai 

- Koku meža krājas pieaugums nodrošina arī 
turpmāku resursu pietiekamību 

- Korporatīvās sociālās atbildības ietekmē uzľēmumi 
arvien vairāk palielina iestādīto koku platības, kas 
nodrošina nākotnes resursu pieejamību 

- Eksports uz Skandināvijas valstīm, piemēram, 
skolas un biroja mēbeļu ražošanas sektorā, kur 
Latvijas ražotāji var konkurēt ar cenu un kvalitāti; 
reģionālā atrašanās vieta ir izdevīga šādam 
eksportam 

- Patērētāju orientēšanās uz videi draudzīgu materiālu 
izmantošanu un enerģijas taupīšanu, rada 
priekšnosacījumus plašākai koksnes izmantošanai 
būvniecībā arī Latvijā 

- Zema ražošanas produktivitāte un neliels inovatīvo 
tehnoloģiju un jaunu produktu īpatsvars daļā nozares 
uzľēmumu 

- Vāja un nepietiekami koordinēta meža nozares 
attīstības sadarbība ar saistītajām nozarēm kopējā 
valsts ilgtspējīgas attīstības kontekstā 

- Nav vienotas starpnozaru politikas meža un 
mežsaimniecības produktu un blakusproduktu 
pieprasījuma veicināšanai Latvijas un eksporta tirgū 

- Koksnes resursu tirgū pastāv negodīgas 
konkurences iespējas (meža resursu tirgū ir 
iespējama nezināmas izcelsmes koksnes un finanšu 
resursu klātbūtne) 

- Meža īpašumu sadrumstalotā struktūra un reālas 
privāto meža īpašnieku kooperācijas trūkums būtiski 
ierobežo ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas 
īstenošanas iespējas, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu 
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 Sektors 02 – kokrūpniecība  (2011): http://www.polarisprocess.com/wp-content/themes/polaris/brochures/LIAA_WW_AF.pdf. 
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 Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013. gadam (LR Zemkopības ministrija). 
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7. Nozares darbaspēka raksturojums un 
prognozes 

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

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

Analizējot aptaujāto nozares uzľēmumu darbiniekus pa vecuma grupām, redzams, ka visvairāk 
strādājošo kokrūpniecības apakšnozarēs ir vecumā no 25 līdz 40 gadiem. Nedaudz mazāks darbinieku 
skaits ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem (Attēls Nr. 23).  

Vismazāk darbinieku koksnes, koka un korķa izstrādājumu un mēbeļu ražošanas apakšnozares 
uzľēmumos ir vecāki par 60 gadiem, bet mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares uzľēmumos- 
jaunāki par 25 gadiem. Kopumā lielākā daļa no apakšnozarēs nodarbinātajiem ir jaunāki par 50 gadiem, 
turklāt 50% nodarbināto ir jaunāki par 40 gadiem. Tas ir saistīts ar nozares darba specifiku un darba 
veikšanas apstākļiem. 

 
Attēls Nr. 23 

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

Analizējot darbinieku skaitu sadalījumā pēc dzimuma, var secināt, ka kokrūpniecības nozares 
uzľēmumos vislielākais vīriešu īpatsvars ir mežsaimniecības un mežizstrādes uzľēmumos - 93,2% 
darbinieku. Tas ir saistīts ar šīs nozares darba specifiku. Koksnes, koka un korķa izstrādājumu 
ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozaru uzľēmumos vērojams būtisks vīriešu pārsvars (72,4% no 
visiem darbiniekiem), tomēr šajās apakšnozares kopumā aptuveni trešā daļa nodarbināto ir sievietes 
(Attēls Nr. 24). 

 
Attēls Nr. 24 

Darbinieku īpatsvars sadalījumā pa dzimuma grupām nozares sektoros (%)  
Avots: Aptaujas dati 
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Vislielākais vīriešu īpatsvars ir vecuma grupās no 51 līdz 60 gadiem un 60 gadu vecuma, proti, 
attiecīgi 84,8% un 85,2% nodarbināto. Lielāks sieviešu īpatsvars ir jaunāku darbinieku vidū, kur aptuveni 
piektā daļa no nozarē nodarbinātajiem ir sievietes. Tas norāda uz potenciālām izmaiľām vīriešu un 
sieviešu nodarbinātības īpatsvarā nākotnē. Tāpat šī tendence var liecināt par šobrīd pastāvošu nozares 
darba pievilcības pieaugumu sieviešu vidū (Attēls Nr. 25). 

 
Attēls Nr. 25 

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

Darbinieku mainības raksturojums 

Apkopojot kokrūpniecības nozares darbinieku mainības tendences, var redzēt, ka vismazākā 
uzľēmuma darbinieku mainība gada laikā ir koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu 
ražošanas apakšnozaru uzľēmumos (79,5% aptaujāto uzľēmumu norāda 0–10% lielu darbinieku 
mainību gadā). Nedaudz lielāka mainība ir mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares 
uzľēmumos, kur darbinieku mainība 0-10% gadā ( to norāda 69% uzľēmumu). Tas var būt saistīts ar 
apakšnozares darba apstākļu specifiku un darbu sezonalitāti (Attēls Nr. 26). 

 
Attēls Nr. 26 

Uzņēmumu darbinieku mainība gadā sadalījumā pa kokrūpniecības nozares apakšnozarēm (%)  
Avots: Aptaujas dati 
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Savukārt, analizējot kokrūpniecības nozares darbinieku mainības tendences pa reģioniem, var 
redzēt šādu tendenci – vismazākā darbinieku mainība ir Pierīgas reģionā (86,7% aptaujāto uzľēmumu 
norāda 0 – 10% lielu darbinieku mainību gadā). Salīdzinoši lielāka darbinieku mainība ir Latvijas 
reģionos, kur vislielākā darbinieku mainība ir Zemgales un Latgales reģionā (Attēls Nr. 27). 

 
Attēls Nr. 27 

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

SIA „Bolderāja Serviss” valdes loceklis prognozē, ka nozarē ir gaidāms neliels darbinieku skaita 
palielinājums. Tas ir saistīts ar uzľēmuma produktivitātes palielināšos un sasniegtajiem rezultātiem 
(ražošanas apjoms uz nodarbināto). Uzľēmums meklē stabilus cilvēkus, kuri būtu ieinteresēti strādāt 
ilgtermiľā, tad investīcijas darbinieku izaugsmē atmaksātos. Arī Latvijas Valsts mežu pārstāve atzīst, ka 
pašlaik darba ľēmēji meklē stabilu darbavietu. Agrāk darbinieku mainības koeficients bija daudz 
augstāks.  

Vēl viens iemesls, kas ietekmē darbinieku mainību, ir paaudžu maiľa. Pēc Latvijas Valsts mežu 
pārstāves domām daudz tiek ieguldīts jaunajos darbiniekos, kuriem netrūkst motivācijas, bet ļoti trūkst 
praktisko iemaľu. Arī spēja iekļauties kolektīvā 80–90% darbinieku ir labā līmenī. Mazajos nozares 
uzľēmumos ir problēma, ka darbiniekiem trūkst motivācijas, jo izaugsmes iespējas uzľēmumā ir ļoti 
ierobežotas. Daudzi darbinieki maina darbu psiholoģisku iemeslu dēļ, kritiskie vecuma periodi ir 22 – 23 
gadi, kad jaunieši pirmo reizi maina darbu, un 30 - 40 gadu periods. Strādājošie vecumā no 40 – 45 
gadiem un vecāki darbinieki reti maina darbu, jo vēlas stabilitāti.  

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

prasmes.  

Analizējot kokrūpniecības nozares jauno darbinieku, proti, profesionālo arodskolu un tehnikumu 
beigušo darbinieku profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmes, visaugstāk tiek vērtēta attieksme 
pret darba pienākumiem (23,3% respondentu šo kritēriju novērtēja kā ļoti augstu, piešķirot vērtējumu „5”, 
un 29,6% šo kritēriju novērtēja kā augstu, piešķirot vērtējumu „4” ) un spēju iekļauties kolektīvā, proti, 
11,3% un 41,5% respondentu šo kritēriju novērtēja attiecīgi kā ļoti augstu vai augstu (Attēls Nr. 28). 
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Attēls Nr. 28 

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

Avots: Aptaujas dati 

Vērtējot kokrūpniecības nozares pieredzējušo darbinieku zināšanu, prasmju un attieksmju 
līmeni, augstu tiek vērtēta attieksme pret darba pienākumiem (28,3% respondentu šo kritēriju novērtēja 
kā ļoti augstu, piešķirot vērtējumu „5” , un 41,5% šo kritēriju novērtēja kā augstu, piešķirot vērtējumu „4” ) 
un profesionālās kompetences (22,6% un 45,9% respondentu šo kritēriju novērtēja attiecīgi kā ļoti 
augstu un augstu). 

Uzľēmēju vērtējums parāda, ka profesionālās izglītības iestādes nesen beigušie jaunieši ir 
vairāk motivēti strādāt, gūt pirmo pieredzi, kā arī ir komunikabli un ar iniciatīvu. Tikmēr pieredzējušiem 
darbiniekiem ir izteiktāka kompetence, strādājot nozarē, kā arī mērķtiecība, jo pieredzējušākie darbinieki 
spēj novērtēt vēlamo rezultātu. Vērtējot rezultātus, ir jāľem vērā, ka daļa nozares uzľēmumu īsteno 
savu darbinieku apmācību, tādēļ pieredzējušajiem darbiniekiem profesionālās kompetences pieaug.  

7.3. Nozares darbinieku atlases kritēriji 
Izvērtējot atlases kritērijus, kurus izmanto darba devēji, pieľemot darbā darbiniekus vienkāršo 

profesiju un administrācijas (vadības) līmenī kokrūpniecības nozarē, redzams, ka vienkāršo profesiju 
līmenī vissvarīgākais darbinieku atlases kritērijs ir darba prasmju demonstrējums. To 79,2% 
respondentu novērtēja kā svarīgu. Savukārt kā nenozīmīgu vai maznozīmīgu faktoru, pieľemot darbā 
darbiniekus vienkāršo profesiju līmenī, darba devēji min svešvalodu zināšanas (Attēls Nr. 29).  
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Attēls Nr. 29 

Kokrūpniecības nozares uzņēmumos izmantotie atlases kritēriji, pieņemot darbā darbiniekus 
vienkāršo profesiju un administrācijas (vadības) līmenī (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Līdzīgi kā vienkāršo profesiju līmenī arī vadības līmenī svarīgākais darbinieku atlases kritērijs ir 
darba prasmju demonstrējums (to norāda 76,1% respondentu). Visi pārējie izvērtējamie kritēriji pēc 
respondentu domām ir svarīgi.  

Vienkāršo profesiju līmenī visiem aspektiem, izľemot darba prasmju demonstrējumam, ir 
nozīme, taču tā nav izšķiroša. Izglītībai un valodu zināšanām ir mazāka nozīme. Tas ir skaidrojams ar to, 
ka šajā darbinieku līmenī svešvalodu zināšanu pielietošana ir reta, kā arī nav nepieciešama īpaša 
izglītība, lai pildītu darba pienākumus.  

Administrācijas (vadības) līmenī bez darba prasmju demonstrējuma sāk parādīties lielāka 
nozīme pārējiem atlases kritērijiem, piemēram, valodu zināšanām un izglītības līmenim.  
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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 piedāvātās apmācības iespējas (izglītības 
programmas). Šajā sadaļā šie rādītāji tiks analizēti, pamatojoties uz Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA)

56
 un CSP

57
 publiski pieejamiem datiem. Taču jāpiebilst, ka NVA dati nav pilnīgi un precīzi 

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

Saskaľā ar CSP datiem 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu brīvo darbavietu skaits ir 
pieaudzis, vislielāko pieaugumu sasniedzot mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē, brīvo 
darbavietu skaitam pieaugot desmit reizes. Lielākais brīvo darbavietu skaits vērojams koksnes, koka un 
korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozarē, proti, 39 brīvas darbavietas. Tas norāda uz ekonomiskās 
aktivitātes palielināšanos, pieprasot papildu darbaspēku, lai spētu apmierināt produkcijas pieprasījumu 
(Tabula Nr. 37).  

Tabula Nr. 37. Brīvās darbavietas 2009. – 2011. gadā 

 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

 
Skaits Brīvo darbvietu īpatsvars, % 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 12 3 31 0.2 - 0.4 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana 34 12 39 0.2 0.1 0.2 

(31) Mēbeļu ražošana 3 8 20 - 0.1 0.4 

Avots: CSP 

Brīvo darbavietu īpatsvars 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu palielinājies, veidojot no 
0,2% līdz 0,4%. Kopumā visos sektoros brīvo darbavietu īpatsvars kopējā darbavietu skaitā ir neliels 
(robežās no 0,1% – 0,4% apskatāmajā laika periodā) (Tabula Nr. 37). 

Analīzes turpinājumā attēlots brīvo darbavietu skaits kokrūpniecības nozarē 2010. gada 
31. decembrī un 2011. gada 30. novembrī. Vispieprasītākās profesijas ir mežstrādnieks, kokrūpniecības 
operators un lentzāģa operators. Latvijā 2010. gada 12 mēnešos šajās nozares profesijās kopumā bija 
attiecīgi 51, 26 un 14 brīvu darbavietu, bet 2011. gada 11 mēnešos attiecīgi 91, 34 un 26 brīvas 
darbavietas. Mežstrādnieka, kokrūpniecības operatora un lentzāģa operatora profesijā brīvo darbavietu 
skaits analizētajā laika periodā pieaudzis attiecīgi par 40, 8 un 12 darbavietām. Pārējās nozares 
profesijās brīvo darbavietu skaits ir neliels – viena līdz divas vakances attiecīgajā profesijā, lai arī dažās 
profesijās vakanču skaits ir lielāks – vidēji ap četrām līdz piecām vakancēm (Tabula Nr. 38).  

Profesijas, kurās ir salīdzinoši liels brīvo darbavietu skaits, ir būtiskas kokrūpniecības nozarē, 
piemēram, kokrūpniecības operators un lentzāģa operators. Brīvo darbavietu skaita palielinājums šajās 
profesijās norāda nozares atkopšanos no ekonomiskās krīzes un kokrūpniecības nozares izaugsmi.  

Tabula Nr. 38. Brīvas darbavietas 2011. gada 30. novembrī un 2010. gada 31. decembrī
58

 

Vakances profesija 
Vietu skaits 
31.12.2010 

Vietu skaits 
30.11.2011 

Automatizēto meža transportlīdzekļu operators 4 5 

Baļķvedēja vadītājs 0 1 

Brigadieris (kokrūpniecībā) 1 0 

Ceha strādnieks (kokrūpniecībā) 2 0 

Ēvelētājs 2 0 

Galdnieka palīgs 0 1 

                                                      
 
 
56

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

atšķirties no Profesiju klasifikatorā vai izstrādātajos profesiju standartos lietotajiem profesiju nosaukumiem. 
57

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

informācija tiek vispārināta, izmantojot katrai izlases vienībai piešķirtos svarus. 
 



 

  48 
 

Vakances profesija 
Vietu skaits 
31.12.2010 

Vietu skaits 
30.11.2011 

Galdnieks 9 12 

Kadastra inženieris 0 1 

Koka /mēbeļu komplektētājs 4 1 

Koka izstrādājumu krāsotājs lakotājs 0 1 

Koka slīpētājs 1 0 

Koka urbējs 2 0 

Koka zāģētājs 1 4 

Kokrūpniecības darbmašīnu iestatītājs 1 0 

Kokrūpniecības operators 26 34 

Kokrūpniecības tehnologs 1 0 

Koksnes materiālu apstrādātājs 4 0 

Koksnes zāģēšanas mašīnu operators 8 8 

Koksnes zāģēšanas operators 9 0 

Kokzāģētavas operators 7 4 

Lentzāģa operators 14 26 

Malkas skaldītājs 0 4 

Mēbeļu galdnieks 2 4 

Meža mašīnu operators 0 3 

Mežcirtējs 3 5 

Mežsaimniecības mašīnu operators 6 0 

Mežsaimniecības tehnikas mehāniķis 2 0 

Mežsaimniecības tehniķis 1 1 

Mežstrādnieks 51 91 

Motorzāģa vadītājs 8 5 

Namdaris 4 0 

Zāģēšanas operators 0 2 

Zāģētājs 6 3 

Zāģmateriālu ražošanas operators 2 0 

Kopā 181 216 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Nozarē kopumā laika periodā no 2010. gada 31. decembra līdz 2011. gada 30. novembrim 
vērojams neliels brīvo darbavietu pieaugums (no 181 līdz 216), apstiprinot iepriekš teikto, ka nozare 
pamazām atkopjas no ekonomiskās krīzes. Lielākais brīvo darbavietu pieaugums vērojams 
mežstrādnieka profesijā (no 51 līdz 91 vakancēm), bet kritums – koksnes zāģēšanas operatora profesijā 
(no deviľām līdz nullei) (Tabula Nr. 38). 

Saskaľā ar NVA datiem par bezdarbnieku skaitu 2011. gada 30. septembrī kokrūpniecības 
nozares profesijās vislielākais bezdarbnieku skaits vērojams kokrūpniecības operatora profesijā (1 352 
reģistrētie bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī; 1 160 bezdarbnieku 2011. gada 30. septembrī). 
Interesanti, ka tieši kokrūpniecības operatora profesijā 2011. gada 11 mēnešos ir viens no lielākajiem 
brīvo darbavietu skaita rādītājiem kokrūpniecības nozarē (34). 

Kā redzams nākamajā tabulā, 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu specifisko profesiju 
bezdarbnieku skaits samazinās, dažās profesijās nav reģistrēts neviens bezdarbnieks. Tas norāda uz 
nodarbinātības rādītāju uzlabošanos (Tabula Nr. 39). 

Tabula Nr. 39. Bezdarbnieku skaits 2011. gada 30. septembrī profesijās, kurās ir vairāk par 50 
bezdarbniekiem 

Profesijas nosaukums 
Bezdarbnieku 

skaits 
(31.12.2010) 

Bezdarbnieku 
skaits 

(30.09.2011) 

Buldozera vadītājs 85 52 

Galdnieka palīgs 86 63 

Galdnieks 792 554 

Koka slīpētājs 79 62 

Koka zāģētājs 92 86 

Kokrūpniecības operators 1352 1160 

Koksnes apstrādātājs 95 0 
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Profesijas nosaukums 
Bezdarbnieku 

skaits 
(31.12.2010) 

Bezdarbnieku 
skaits 

(30.09.2011) 

Koksnes šķirotājs 112 83 

Koksnes zāģēšanas operators 148 85 

Koku šķirotājs 61 0 

Kokzāģētavas operators 408 348 

Lentzāģa operators 429 342 

Mēbeļu galdnieks 235 143 

Meža ugunsnovērošanas torľa dežurants 63 51 

Mežsaimniecības strādnieks 224 126 

Mežstrādnieks 372 344 

Motorzāģa vadītājs 50 0 

Kopā 4 683 3 499 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Saskaľā ar NVA datiem pastāv ievērojamas atšķirības starp vakanču un bezdarbnieku skaitu. 
Bezdarbnieku skaits ievērojami pārsniedz vakanču skaitu, proti, kokrūpniecības operatora profesijā bija  
34 līdz 26 vakances, bet bezdarbnieku skaits sasniedza 1 160 bezdarbniekus. Liels brīvo darbavietu 
skaits varētu būt izskaidrojams ar to, ka izglītības iestāžu sniegtās profesionālās apmācības 
programmas pilnībā neatbilst darba tirgus vajadzībām, turklāt nozarē netiek pietiekami veicināta 
darbaspēka mobilitāte. Atbilstoši nozares ekspertu viedoklim atsevišķās profesijās mobilitāte praktiski 
nav iespējama zemā atalgojuma dēļ. Turklāt darbiniekiem nav pārliecības par ilgtermiľa darba 
saistībām. Augsti kvalificēti un labi apmaksāti speciālisti un vadītāji, kuri strādā stabilos nozares 
uzľēmumos, nedodas darbā uz ārvalstīm. 

Citas profesijas, kurās vērojams ievērojams bezdarbnieku skaits, ir galdnieks (792 reģistrētie 
bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 554 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī), 
lentzāģa operators (429 reģistrētie bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 
342 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī) un kokzāģētavas operators (408 reģistrētie bezdarbnieki 
2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 348 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī). Tomēr kopumā 
bezdarbnieku skaits ir samazinājies par trešo daļu. 

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

Tabula Nr. 40. Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 
desmit mēnešiem 
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Galdnieks 0 0 0 38 0 0 14 0 0 

Galdnieks (BD 
kuponi) 

50 41 41 0 0 0 0 0 0 

Kokrūpniecības 
tehnoloģija - 
1.līm.prof.stud.prog
r. 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Kokkopis 
(arborists) (BD 
kuponi) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mēbeļu galdnieks 0 0 0 9 0 0 1 0 0 

Mēbeļu galdnieks 
(BD kuponi) 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Pēc NVA sniegtās informācijas vislielākais skaits apmācību beigušo bezdarbnieku 2011. gada 
desmit mēnešos ir vērojams galdnieka profesijā (41). Tāpat vislielākais skaits to bezdarbieku, kuri 
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iekārtojušies darbā pēc apmācības, t.sk. tie, kuri pabeiguši apmācību iepriekšējos periodos, ir vērojams 
galdnieka (38) un mēbeļu galdnieka (9) profesijās. Arī no tiem bezdarbniekiem, kuri iekārtojušies darbā 
pirmo sešu mēnešu laikā pēc apmācības pabeigšanas, t.sk. tie, kuri pabeiguši apmācību iepriekšējos 
periodos, vislabākie rādītāji ir galdnieka profesijā (14) (Tabula Nr. 40).  

Kopumā var secināt, ka galdnieka profesijā vērojams samērā liels brīvo darbavietu un 
bezdarbnieku skaits, tomēr ir arī liels skaits tādu personu, kuras iekārtojušās darbā pēc apmācības 
konkrētajā profesijā. Turklāt mēbeļu galdnieka profesijā tabulā norādītie rādītāji liecina par problēmām 
šajā nozarē, ko, iespējams, ietekmē nepietiekami kvalificēts darbaspēks, nepieciešamo zināšanu 
trūkums un citi faktori. Neskatoties uz to, bezdarbnieku apmācības programmas pabeigušajiem 
speciālistiem ir salīdzinošo augsti darbā iekārtošanās rādītāji, tāpēc arī turpmāk būtu jāveicina izglītības 
iespējas šajā profesijā. 

7.5. Darba resursu piedāvājums un to ietekmējošie faktori 
Darbinieku piesaistes kritēriji  

Tālāk sniegts kokrūpniecības nozares uzľēmēju aptaujas rezultātu apkopojums un to kritēriju 
analīze, kas pēc uzľēmēju pārstāvju domām ir būtiski nozares uzľēmumu darbiniekiem. Analīze sniegta 
sadalījumā pa darbinieku līmeľiem, atsevišķi analizējot vienkāršo profesiju darbiniekus un 
administrācijas (vadības) līmeľa darbiniekus.  

Analizējot respondentu atbildes par darbinieku piesaistes kritērijiem vienkāršo profesiju līmenī, 
var secināt, ka vairums mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarēs strādājošo, proti, 
92,8% aptaujāto uzľēmumu uzskata, ka svarīgākais darbiniekus piesaistošais faktors ir atalgojums, bet 
85,7% aptaujāto kā svarīgu faktoru norāda stabilu darba nodrošinājumu ilgtermiľā. Savukārt kā 
nesvarīgi tiek atzīmēti tādi kritēriji kā profesijas prestižs (to norāda aptuveni 38% respondentu), nozares 
prestižs (~30%), kā arī uzľēmuma reputācija (~21%). Arī administrācijas līmenī strādājošiem viedoklis ir 
līdzīgs, proti, atalgojums (to norāda 92,8% respondentu), stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā 
(83,3%), bet vismazākā nozīme ir profesijas prestižam (Attēls Nr. 30). 

Zīmīgi, ka vienkāršo profesiju līmenī ir lielāks nesvarīgo faktoru īpatsvars, salīdzinot ar 
administrācijas līmeľa darbiniekiem.  
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Attēls Nr. 30 

Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori vienkāršo profesiju un vadības līmenī (%)  
mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē 

Avots: Aptaujas dati 

Vienkāršo profesiju līmenī lielākā daļa par svarīgiem darbinieku piesaistes faktoriem koksnes, 
koka un korķa izstrādājumu ražošanas, mēbeļu ražošanas uzľēmumu uzskata atalgojumu (92,3% 
respondentu to novērtēja kā svarīgu vai ļoti svarīgu), kā otro svarīgāko faktoru darbinieki minot stabilu 
darba nodrošinājumu ilgtermiľā (83,8%). Nesvarīgi faktori ir profesijas un nozares prestižs, to norāda 
attiecīgi 35,9% un 36,7% respondentu (Attēls Nr. 31). 

Administrācijas līmenī pieaug sociālo garantiju nozīme. Tas varētu norādīt uz cilvēku prioritātēm 
katrā līmenī. Kad atalgojums un stabils darbs tiek nodrošināts, tad sāk pieaugt pārējo kritēriju nozīme, 
no kuriem sociālās garantijas ieľem visaugstāko vietu. Šī tendence ir raksturīga visās apakšnozarēs.  
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Attēls Nr. 31 

Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori vienkāršo profesiju un vadības līmenī (%)  
koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozarēs 

Avots: Aptaujas dati 

Uzľēmēju viedoklis ir līdzīgs par administratīvajā līmenī strādājošiem, proti, vislielākā nozīme ir 
atalgojumam (to norāda 93,2% respondentu) un stabilam darba nodrošinājumam ilgtermiľā (81,2%), bet 
mazāka nozīme ir profesijas prestižam un uzľēmuma reputācijai (Attēls Nr. 31). 

Atalgojuma tendenču raksturojums 

Analizējot atalgojuma tendences
59

 kokrūpniecības nozarē sadalījumā pa algas apmēriem un 
darbinieku līmeľiem, redzams, ka visaugstākais atalgojums ir vadības līmeľa darbiniekiem. Piemēram, 

                                                      
 
 
59

 Vidējais pilnas slodzes atalgojums mēnesī (Ls) pirms nodokļu samaksas. 
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14% no vadības līmeľa darbiniekiem atalgojums mēnesī pārsniedz 1 000 latu. Kopumā, analizējot 
atalgojuma tendences vadības līmenī, var secināt, ka aptuveni 49,9% šī līmeľa darbinieku saľem vairāk 
par 401 latiem mēnesī (Attēls Nr. 32).  

 

Attēls Nr. 32 
Vidējais atalgojums mēnesī sadalījumā pa algas apmēriem un darbinieku līmeņiem (%)  

Avots: Aptaujas dati 

Vairāk par pusi darbinieku administrācijas līmenī ar augstāko vai profesionālo vidējo un 
arodizglītību saľem atalgojumu līdz 400 latiem mēnesī. Arī lielākajai daļai speciālistu līmenī strādājošo ir 
šāds atalgojums. Savukārt vienkāršo profesiju līmenī 74,5% darbinieku saľem atalgojumu līdz 300 
latiem mēnesī. 

Pēc SIA „Bolderāja Serviss” valdes locekļa domām atalgojums nav saistīts ar formālo izglītību, 
bet gan ar darba prasmju demonstrējumu.  

 
Attēls Nr. 33 

Uzņēmēju prognozes par atalgojuma izmaiņām kokrūpniecības nozarē 2012. gadā (%) sadalījumā 
pa apakšnozarēm 

Avots: Aptaujas dati 
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Analizējot kokrūpniecības nozares uzľēmumu prognozes par atalgojuma izmaiľām nozarē 
2012. gadā, redzams, ka lielākā daļa kokrūpniecības nozares pārstāvji neparedz strauju atalgojuma 
palielināšanos, proti, aptuveni 50% nozares uzľēmumu sagaida atalgojuma saglabāšanos līdzšinējā 
līmenī, savukārt trešā daļa - atalgojuma pieaugumu robežās līdz desmit procentiem. Kā pozitīva 
tendence jāmin fakts, ka mazāk nekā viens procents uzľēmumu prognozē atalgojuma samazināšanos 
(Attēls Nr. 33).  

Sliktākas prognozes par atalgojuma izmaiľām 2012. gadā izsaka mežsaimniecības un 
mežizstrādes apakšnozares uzľēmumi. Lielākā daļa šīs apakšnozares uzľēmumu uzskata, ka 
atalgojums paliks tādā pašā līmenī kā līdz šim. Atalgojuma pieaugumu prognozē mazāk nekā 
15% apakšnozares uzľēmumu.Nozares personāla plānošana 

Pētījuma ietvaros tika analizētas profesijas un to pieprasījuma tendences pēc trīs gadiem, 
pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas rezultātiem. Turpinājumā sniegti aptaujas rezultāti katram sektoram 
atsevišķi, proti, mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē, koksnes, koka un korķa izstrādājumu 
ražošanas apakšnozarē un mēbeļu ražošanas apakšnozarē. 

Mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē desmit visbiežāk minētās profesijas ir 
baļķvedēja šoferis, meža mašīnu operators, motorzāģa vadītājs, mežsargs

60
, mežstrādnieks, 

mežizstrādes meistars, mežsaimniecības konsultants, grāmatvedis, meža mašīnu mehāniķis, mežzinis 
(Attēls Nr. 34). 

 
Attēls Nr. 34 

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

Avots: Aptaujas dati 

Pašreizējā situācija nedaudz atšķiras no nākotnes prognozēm. Tas liecina par pieprasījuma 
palielināšanos pēc darbiniekiem gandrīz visās iepriekš minētajās profesijās. Rezultāti nedaudz atšķiras 
baļķvedēja šofera, meža mašīnu operatora profesijās, kur pieprasījums pēc šo profesiju darbiniekiem 
nākotnē varētu pieaugt par aptuveni pieciem procentiem tuvāko trīs gadu laikā. Tikmēr pieprasījums pēc 

                                                      
 
 

60
 Saskaľā ar Ministru kabineta grozījumiem 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas 

kārtību" no 2012. gada 1. janvāra mežsargs kā profesija vairs nepastāv Valsts meža dienestā, to aizstājot ar mežziľa profesiju. 
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motorzāģa vadītājiem samazināsies aptuveni par vienu procentu. Salīdzinoši liels pieprasījuma 
pieaugums būs pēc mežizstrādes meistariem un mežsargiem, kur palielinājums pēc trīs gadiem būs par 
aptuveni trīs procentiem (Attēls Nr. 34).  

 
Attēls Nr. 35 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošanas apakšnozarē (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Pēc aptaujas datiem kokrūpniecības nozares koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas 
apakšnozarē vispārstāvētākās profesijas pašlaik ir kokrūpniecības operators (21,6% no visiem 
darbiniekiem), galdnieks (10,6%) un koksnes apstrādātājs (12,8%). Izvērtējot prognozes pēc trīs 
gadiem, vispārstāvētākās profesijas līdzīgi kā pašlaik pēc aptaujas datiem būs kokrūpniecības operators 
(21,4%), galdnieks (13,8%) un koksnes apstrādātājs (8,4%) (Attēls Nr. 35). 
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Attēls Nr. 36 

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

Avots: Aptaujas dati 

Pēc aptaujas datiem kokrūpniecības nozares mēbeļu ražošanas apakšnozarē vispārstāvētākās 
profesijas pašlaik ir palīgstrādnieks (26,9%), mēbeļu galdnieks (23,7%) un kokrūpniecības operators 
(15,5%). Izvērtējot prognozes pēc trīs gadiem, secinām, ka tendences nemainīsies - vispārstāvētākās 
profesijas līdzīgi kā pašlaik pēc aptaujas datiem būs mēbeļu galdnieks (24,6%), palīgstrādnieks (20,9%) 
un kokrūpniecības operators (16,5%). Tomēr pieprasījums pēc palīgstrādnieka profesijas samazināsies 
par aptuveni 20% (Attēls Nr. 36). 
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8. Profesionālās izglītības piedāvājums 

8.1. Profesionālās izglītības raksturojums, esošo 
programmu uzskaitījums 

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

novērtēšanas centra (AIKNC) publiski pieejamo informāciju Latvijā ar kokrūpniecības nozari saistītās 
profesijas var apgūt 33 izglītības iestādēs (Pielikums Nr. 2), t.sk. augstskolās, koledžās, profesionālās 
izglītības iestādēs.  

2009. gada nogalē Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) izstrādāja Profesionālās 
izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes no 2010. līdz 2015. gadam, kas nosaka turpmāko 
izglītības iestāžu izvietojumu dažādos Latvijas reģionos. 

Ľemot vērā Latvijas Kokrūpniecības uzľēmēju un eksportētāju asociācijas un asociācijas 
„Latvijas koks” viedokli un izvērtējot profesionālās izglītības iestāžu materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā 
arī skolu attīstības iespējas, reģionālos profesionālās izglītības kompetences centrus

61
 tika nolemts 

veidot Kurzemē – Kuldīgas Tehnoloģijas un tūrisma vidusskolā, Latgalē – Austrumlatgales 
Profesionālajā vidusskolā, Vidzemē – Cēsu Profesionālajā vidusskolā, Zemgalē – Rietumzemgales 
Profesionālās izglītības kompetences centrā „Jelgavas Amatniecības vidusskola”, bet Rīgā – 
profesionālās izglītības iestādi ar specializāciju veidot Rīgas Pārdaugavas profesionālajā vidusskolā. 
Ievērojot asociācijas „Latvijas mēbeles” sniegto viedokli, specializāciju kokapstrādē tika paredzēts veidot 
Ogres Valsts tehnikumā, Rīgas Būvniecības vidusskolā un Daugavpils Celtnieku profesionālajā 
vidusskolā, bet pamatprasmju apguvei tika paredzēta Limbažu Profesionālā vidusskola, Cīravas 
arodvidusskola, Saldus Profesionālā vidusskola.
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8.1.2. Nozarē esošās izglītības programmas 
Nozares izglītības programmu analīze veikta, pamatojoties uz Nacionālās izglītības iespēju datu 

bāzes (NIID) un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) publiski pieejamo 
informāciju. 

Kopumā kokrūpniecības nozarē profesionālo izglītību iespējams apgūt dažādos līmeľos - no 
arodizglītības līdz augstākajai izglītībai. Nākamajā tabulā attēlots, kādās profesijās un kurās Latvijas 
izglītības iestādēs pašlaik tiek piedāvātas akreditētas studiju programmas šajā nozarē. 

Tabula Nr. 41. Latvijas izglītības iestādes kokrūpniecības nozarē  
Nr. p.k. Profesija Izglītības iestādes 

Mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares saistīto profesiju izglītības programmas 

1 Mežstrādnieks 

Mācību centrs „Austrumvidzeme” 

Mācību centrs „BUTS” 

Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

2 Palīgstrādnieks (mežizstrādē) Mācību centrs „BUTS”  

3 Motorzāģa vadītājs 

Latgales mācību centrs 

Viduslatgales Profesionālā vidusskola 

Ogres Valsts tehnikums 

4 Kokgriezējs Cēsu Profesionālā vidusskola 

5 Mežsaimniecības tehniķis Ogres Valsts tehnikums 

6 Mežsaimniecības tehnikas mehāniķis Ogres Valsts tehnikums 

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

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

http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Rietumzemgales%2Bprofesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522Jelgavas%2BAmatniec%25C4%25ABbas%2Bvidusskola%2522/
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Rietumzemgales%2Bprofesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522Jelgavas%2BAmatniec%25C4%25ABbas%2Bvidusskola%2522/
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/info_zinojumi/IZMzino_110711_IZ.1734.pdf
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Nr. p.k. Profesija Izglītības iestādes 

8 Mežsaimniecības tehnologs Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

9 Mežsaimniecības inženieris  Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas apakšnozares saistīto profesiju izglītības programmas 

1 Koksnes materiālu apstrādātājs 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”  

Daugavpils Mežciema arodskola 

Mācību centrs „BUTS” 

Alsviķu Profesionālā skola 

2 Kokrūpniecības operators 

Mācību centrs „BUTS” 

Latgales mācību centrs 

Darba Drošības Serviss 

Liepājas Valsts tehnikums 

3 
Darbgaldu iestatītājs ar specializāciju 
kokrūpniecībā Cēsu Profesionālā vidusskola 

4 Instrumentu meistars Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

5 Kokrūpniecības iekārtu mehāniķis Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

6 Kokrūpniecības tehnologs Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

7 Kokrūpniecības inženieris  Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

8 Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”  

Mēbeļu ražošanas apakšnozares saistīto profesiju izglītības programmas 

1 Galdnieka palīgs 

Skrundas arodvidusskola 

Arodskola „Dzīvesprieks” 

Latgales mācību centrs 

Daugavpils Mežciema arodskola 

Limbažu Profesionālā vidusskola 

Liepājas Valsts tehnikums 

Daugavpils Valsts tehnikums 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 

Rankas arodvidusskola 

Mācību centrs „BUTS” 

Viduslatgales Profesionālā vidusskola 

2 Galdnieks 

Skrundas arodvidusskola 

Viduslatgales Profesionālā vidusskola 

Rīgas Būvniecības vidusskola 

Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Alsviķu Profesionālā skola 

Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

Latgales mācību centrs 

Rietumzemgales Profesionālās izglītības kompetences centrs „Jelgavas 
Amatniecības vidusskola”  

Saldus Profesionālā vidusskola 

Limbažu Profesionālā vidusskola 

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

Rīgas Pārdaugavas Profesionālā vidusskola 

Mācību centrs „BUTS” 

Ogres Valsts tehnikums 

Liepājas Valsts tehnikums 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 

Rīgas Būvniecības vidusskola 

3 Būvgaldnieks Mācību centrs „BUTS”  

4 Būvizstrādājumu galdnieks 

Viduslatgales Profesionālā vidusskola 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

Alsviķu Profesionālā skola 

Saldus Profesionālā vidusskola 

Skrundas arodvidusskola 

Limbažu Profesionālā vidusskola 

Ogres Valsts tehnikums 

Rīgas Būvniecības vidusskola 

Rankas arodvidusskola 

5 Mēbeļu galdnieks 

Cēsu Profesionālā vidusskola 

Mālpils Profesionālā vidusskola 

Latgales mācību centrs 

Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

Mācību centrs „BUTS” 

Rietumzemgales Profesionālās izglītības kompetences centrs „Jelgavas 
Amatniecības vidusskola”  

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
http://www.aiknc.lv/standarti/Mezsaimniec_inzenierisPS0154.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Austrumlatgales%2BProfesion%25C4%2581l%25C4%2581%2Bvidusskola/
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Profesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522R%25C4%25ABgas%2BValsts%2Btehnikums%2522/
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/C%25C4%2593su%2BProfesion%25C4%2581l%25C4%2581%2Bvidusskola/
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
http://www.aiknc.lv/standarti/Kokapstrades_inzenierisPS.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Profesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522R%25C4%25ABgas%2BValsts%2Btehnikums%2522/
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Rietumzemgales%2Bprofesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522Jelgavas%2BAmatniec%25C4%25ABbas%2Bvidusskola%2522/
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Rietumzemgales%2Bprofesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522Jelgavas%2BAmatniec%25C4%25ABbas%2Bvidusskola%2522/
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Rietumzemgales%2Bprofesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522Jelgavas%2BAmatniec%25C4%25ABbas%2Bvidusskola%2522/
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Rietumzemgales%2Bprofesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522Jelgavas%2BAmatniec%25C4%25ABbas%2Bvidusskola%2522/
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Nr. p.k. Profesija Izglītības iestādes 

Ogres Valsts tehnikums 

Cēsu Profesionālā vidusskola 

Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 

6 Materiālu dizaina speciālists 

Liepājas mākslas vidusskola 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

7 Koka izstrādājumu dizaina speciālists 

Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola” 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

8 Stila mēbeļu izgatavotājs Rīgas Amatniecības vidusskola 

9 Stila mēbeļu modelētājs Rīgas Amatniecības vidusskola 

 
Kā redzams tabulā, izglītības iestādēs no pirmā līdz piektajam kvalifikācijas līmenim pašlaik 

iespējams apgūt 26 profesijas, kas saistītas ar kokrūpniecības nozari. Profesijas, kuras iespējams apgūt 
visvairāk izglītības iestādēs Latvijā, ir galdnieks, mēbeļu galdnieks, galdnieka palīgs un būvizstrādājumu 
galdnieks (no pirmā līdz trešajam kvalifikācijas līmenim). Bet tādas ceturtās un piektās kvalifikācijas 
līmeľa profesijas kā mežsaimniecības inženieris, mežsaimniecības tehnologs un kokrūpniecības 
inženieris var apgūt tikai vienā izglītības iestādē, proti, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Tabula 
Nr. 41).  

Īpaši daudz piedāvāto profesiju izglītības programmu minētajās profesijās ir Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, Rīgas Amatniecības vidusskolā un Ogres Valsts tehnikumā. Tikmēr ir 
dažas profesijas, kurās apmācību piedāvā tikai viena vai dažas izglītības iestādes, piemēram, 
kokgriezēja profesija ir apgūstama Cēsu Profesionālajā vidusskolā.  

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 kokrūpniecības nozarē ir 
izstrādāti 20 profesiju standarti.
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Tabula Nr. 42. Nozares profesiju standarti 

Nr. p.k. Reģistrācijas Nr. 
Izglītības tematiskās 

jomas 
Profesijas nosaukums 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

1 PS 0005 Ražošana un pārstrāde Kokrūpniecības operators 3 

2 PS 0006 Ražošana un pārstrāde Galdnieks 2 

3 PS 0017 
Inženierzinātnes un 
tehnoloģijas 

Ciparu programmas vadības darbagaldu 
iestatītājs 3 

4 PS 0032 Ražošana un pārstrāde Mēbeļu galdnieks 3 

5 PS 0059 Ražošana un pārstrāde Galdnieka palīgs 1 

6 PS 0060 Ražošana un pārstrāde Koksnes materiālu apstrādātājs 2 

7 PS 0107 Ražošana un pārstrāde Būvizstrādājumu galdnieks 3 

8 PS 0137 

Lauksaimniecība, 
mežsaimniecība un 
zivsaimniecība Mežstrādnieks 2 

9 PS 0141 

Lauksaimniecība, 
mežsaimniecība un 
zivsaimniecība Mežsaimniecības tehniķis 3 

10 PS 0150 

Lauksaimniecība, 
mežsaimniecība un 
zivsaimniecība Mežsaimniecības tehnologs 4 

11 PS 0154 

Lauksaimniecība, 
mežsaimniecība un 
zivsaimniecība Mežsaimniecības inženieris 5 

12 PS 0213 Ražošana un pārstrāde Kokrūpniecības iekārtu mehāniķis 3 
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 Valsts Izglītības satura centrs (VISC), 2011. gads, http://visc. gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml. 

http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml
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Nr. p.k. Reģistrācijas Nr. 
Izglītības tematiskās 

jomas 
Profesijas nosaukums 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

13 PS 0230 

Lauksaimniecība, 
mežsaimniecība un 
zivsaimniecība Motorzāģa vadītājs 2 

14 PS 0234 Ražošana un pārstrāde Kokrūpniecības tehnologs 4 

15 PS 0236 Ražošana un pārstrāde Kokrūpniecības inženieris 5 

16 PS 0336 Ražošana un pārstrāde Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis 3 

17 PS 0344 Māksla Koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotājs 3 

18 PS 0389 Ražošana un pārstrāde 
Programmvadības kokrūpniecības darbmašīnu 
operators 3 

19 PS 0435 Māksla Materiālu dizaina speciālists 3 

20 PS 0456 Transporta pakalpojumi Meža mašīnu operators 2 

Avots: Valsts izglītības satura centrs 

Ar profesiju standartu palīdzību notiek izglītības programmu satura saskaľošana ar darba 
devēju prasībām. Tiek sagatavoti profesiju standarti, uz kuru pamata izstrādā izglītības programmas. 
Salīdzinot profesiju standartus un izglītības programmas, redzams, ka gandrīz visi kokrūpniecības 
nozares profesiju standarti izstrādāti divās noteiktās izglītības tematiskajās jomās – ražošanā un 
pārstrādē un lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā (Tabula Nr. 42).  

Latvijas Valsts mežu pārstāve norāda, ka šobrīd nozarē trūkst koledžas līmeľa izglītības 
programmu. Līdz ar to veidojas pārrāvums starp vidējo profesionālo un otrā līmeľa profesionālo 
augstāko izglītību, proti, trešā kvalifikācijas līmeľa darbinieku prasmes nav pietiekamas darba tirgus 
vajadzībām, savukārt piektā kvalifikācijas līmeľa piedāvājums pārsniedz darba devēju pieprasījumu. 

8.2. Izglītības programmu piedāvājuma atbilstība nozares 
vajadzībām 

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

8.2.1. Darba devēju vērtējumā 

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

Kopumā, vērtējot kokrūpniecības nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un 
prasmes, kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu 
pabeigšanas Rīgas reģionā, var secināt, ka visaugstāk tiek vērtētas valodu zināšanas (32,5% gadījumu 
vidēji augsts un augsts vērtējums, piešķirot vērtējumu „4” vai „5” ), radošā domāšana (27,9%), iniciatīva 
(25,6%), un teorētiskās zināšanas (23,1%). Zems līmenis ir praktiskajām profesionālajām prasmēm 
(41,2% gadījumu vidēji zems un zems vērtējums, piešķirot vērtējumu „1” vai „2” ) un spējai patstāvīgi 
risināt problēmsituācijas (48,8%) (Attēls Nr. 37). 
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Attēls Nr. 37 

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

Avots: Aptaujas dati 

Pierīgas reģionā augstu tiek vērtēta iniciatīva (26,7% respondentu to novērtē augstā vai vidēji 
augstā līmenī, piešķirot vērtējumu „4” vai „5” ) un valodu zināšanas (20%) (Attēls Nr. 38). 

 
Attēls Nr. 38 

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

Avots: Aptaujas dati 

Turpretim zemu tiek vērtētas jauniešu zināšanas par nozari kopumā un praktiskās profesionālās 
prasmes (abus faktorus 40% respondentu novērtē zemu vai vidēji zemu, piešķirot tiem vērtējumu „1” vai 
„2” ), valodu zināšanas un spēja patstāvīgi risināt problēmsituācijas (abi 33,3%) (Attēls Nr. 38).  
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Attēls Nr. 39 

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

Avots: Aptaujas dati 

Vidzemes reģionā visaugstāk tiek vērtētas teorētiskās zināšanas un valodu zināšanas (abus 
faktorus 17,9% respondentu novērtē augstā vai vidēji augstā līmenī, piešķirot tiem vērtējumu „4” vai „5”) 
Turpretim zemāk tiek vērtēta jauniešu spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās 
(58,9% respondentu to novērtē zemu vai vidēji zemu, piešķirot vērtējumu „1” vai „2”), valodu zināšanas 
(51,3%) un praktiskās profesionālās prasmes (48,7%) (Attēls Nr. 39). 

 
Attēls Nr. 40 

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

Avots: Aptaujas dati 

Kurzemes reģionā visaugstāk tiek vērtētas teorētiskās zināšanas (29,6% respondentu to novērtē 
augstā vai vidēji augstā līmenī, piešķirot vērtējumu „4” vai „5”) un iniciatīva (25.9%) (Attēls Nr. 40).  

Turpretim viszemāk tiek vērtētas jauniešu valodu zināšanas un praktiskās profesionālās 
prasmes (abus faktorus 48,1% respondentu novērtē zemu vai vidēji zemu, piešķirot tiem vērtējumu „1” 
vai „2”) un spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās (44,4%) (Attēls Nr. 40). 
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Attēls Nr. 41 

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

Avots: Aptaujas dati 

Zemgales reģionā visaugstāk tiek vērtētas teorētiskās zināšanas (43,5% respondentu to novērtē 
augstā vai vidēji augstā līmenī, piešķirot vērtējumu „4” vai „5” ), iniciatīva (34,8%) un valodu zināšanas 
(34,8%). Turpretim zemāk tiek vērtēta spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās 
(45,5% respondentu to novērtē zemu vai vidēji zemu, piešķirot vērtējumu „1” vai „2”), iniciatīva (39,1%) 
un radošā domāšana (34,8%) (Attēls Nr. 41). 

 
Attēls Nr. 42 

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

Avots: Aptaujas dati 

Latgales reģionā visaugstāk tiek vērtētas zināšanas par nozari kopumā (50% respondentu to 
novērtē augstā vai vidēji augstā līmenī, piešķirot vērtējumu „4” vai „5” ), kā arī spēja patstāvīgi rast 
risinājumu problēmsituācijas, iniciatīva un teorētiskās zināšanas (visi faktori 41,7%). Zemāk tiek vērtēta 
jauniešu spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās (33,3% respondentu to novērtē zemu vai 
vidēji zemu, piešķirot vērtējumu „1” vai „2”) un radošā domāšana (25%) (Attēls Nr. 42). 

Kopumā, izvērtējot tendences salīdzinājumā pa reģioniem, secinām, ka teorētisko un valodu 
zināšanu nozīme ir līdzīga, atšķirības vērojamas tikai sadalījumā pa reģioniem. Zemu novērtētas 
praktiskās profesionālās prasmes un spēja patstāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās. Šāds 
novērtējums ir vērojams attiecīgi Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionā, kur problēmsituāciju 
risināšana ir zemāk novērtēta, bet Rīgas, Pierīgas, Kurzemes reģionā spēja risināt problēmsituācijas ir 
novērtēta augstāk par profesionālajām prasmēm.  
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Vidzemē kopumā vērtējumi ir zemi, proti, 7–17% respondentu jauniešu zināšanas un prasmes 
novērtē augstu, piešķirot vērtējumu „4” un „5”. Tikmēr Latgalē kopumā vērtējumi ir ievērojami augstāki-
33–41%, pārējiem rezultāti ir vidēji, caurmērā ap 20%. Tas parāda uzľēmēju vērtējumu atšķirību pa 
reģioniem, tāpēc būtu nepieciešams aplūkot, no kādām izglītības iestādēm nāk attiecīgie darbinieki, un 
jāizprot, vai nav atšķirības uzľēmēju vērtību sistēmā.  

SIA „ Bolderāja Serviss” valdes loceklis uzskata, ka izglītības programmās ir par daudz teorijas, 
taču pārāk maz iespēju iegūt praktiskas iemaľas. Audzēkľiem ir labas vispārējās zināšanas par 
kokrūpniecību. Nevarētu teikt, ka specializācija ir par šauru. 

Pēc Latvijas valsts mežu pārstāves domām uzľēmumā tāpat kā citos nozares uzľēmumos ir 
zināma darba specifika. Darbā tiek pieľemti speciālisti ar noteiktu izglītību, tomēr specifiskās prasmes 
apgūst uz vietas. Izglītības iestādēm nav jāsagatavo speciālisti katram konkrētam darba devējam, bet 
gan jāiemāca pamata zināšanu un prasmju kopums, kā arī jāattīsta jauniešu spēja domāt un pieľemt 
lēmumus. 

8.2.2. Izglītotāju vērtējumā 

Iepriekšējā sadaļā tika analizētas jauniešu kompetences, prasmes un attieksmes darba devēju 
vērtējumā. Lai iegūtu plašāku priekšstatu par absolventu zināšanām un prasmēm, šajā sadaļā papildus 
iepriekš analizētajam, tiks raksturots izglītotāju vērtējums par izglītības iestāžu absolventu zināšanām un 
profesionālajām prasmēm. Tas ir nozīmīgs rādītājs, lai noskaidrotu izglītības programmu piedāvājuma 
atbilstību nozares vajadzībām, jo izglītotāji ikdienā strādā visciešākajā saskarsmē ar izglītojamiem. 

Analīze veikta, pamatojoties uz aptaujā iegūto informāciju, kuras ietvaros tika aptaujātas 
septiľas izglītības iestādes Latvijā, kas piedāvā akreditētas kokrūpniecības nozares studiju 
programmas. 

Analizējot izglītības programmu piedāvājuma atbilstību nozares vajadzībām izglītotāju 
vērtējumā, tika izpētītas nepilnības attiecīgajās profesionālās izglītības iestādēs Latvijā, izglītības iestāžu 
sadarbība ar uzľēmējiem, faktori, kas ietekmē izglītības iestādes darbu un spēju sniegt kvalitatīvas 
vispārējās un profesionālās zināšanas izglītojamiem, dažādu sociālo partneru (pašvaldību, valsts, NVO, 
asociāciju un citu sociālo partneru) atbalsta veidu novērtējums, izglītības iestāžu absolventu zināšanu, 
prasmju un attieksmju novērtējums, absolventu aptuvenais procentuālais skaits, kuri strādā savā 
iegūtajā profesijā, un citi absolventu nodarbinātības rādītāji.  

Absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeņa novērtējums 

Analizējot absolventu zināšanas, prasmes un attieksmes izglītības iestāžu vērtējumā, redzams, 
ka visaugstāk novērtēta aptaujāto izglītības iestāžu absolventu prasme ir spēja iekļauties kolektīvā – to 
norādīja 71,4% respondentu (Attēls Nr. 43) 

 
Attēls Nr. 43 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Visus zināšanu, prasmju un attieksmju faktorus, izľemot spēju iekļauties kolektīvā, aptaujātie 
novērtēja vidēji, t.sk. vēlamās profesijas izvēles skaidrību absolventu vidū (to vidēji novērtēja 
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85,7% respondentu), mērķtiecības līmeni, praktiskās iemaľas, svešvalodu zināšanas (57,1%), kā arī 
teorētiskās zināšanas (71,4%). Viszemāk izglītības iestādes vērtē absolventu mērķtiecību, zemu 
vērtējumu tai piešķīruši aptuveni trešajā daļā gadījumu. 

Absolventu nodarbinātība 

Saskaľā ar nozares izglītības iestāžu sniegto informāciju lielākā daļa jeb 42,9% respondentu 
norādīja, ka vien 20 – 40% absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā profesijā, kuru apguvuši 
izglītības iestādē (Attēls Nr. 44). 

 
Attēls Nr. 44 

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

Starp pārējiem aptaujātajiem domas dalās – līdzīga daļa respondentu, proti, 28,6% norādīja, ka 
aptuveni puse jeb 40 – 60% absolventu strādā savā iegūtajā profesijā. Lielākā daļa jeb 60 – 80% pēc 
izglītības iestādes absolvēšanas strādā savā iegūtajā profesijā (Attēls Nr. 44). 

 
Attēls Nr. 45 

Absolventu nodarbinātības raksturojums 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Izvērtējot absolventu nodarbinātību, var secināt, ka tikai aptuveni puse izglītības iestāžu 
absolventu kokrūpniecības nozarē pēc izglītības iestādes beigšanas strādā savā profesijā Latvijā 
(54,2% absolventu); gandrīz piektā daļa (18,3%) absolventu izvēlas strādāt citā nozarē; 13,2% turpina 
izglītību augstākās izglītības iestādēs; neliela absolventu daļa (9,1%) strādā ārvalstīs. Tikai aptuveni 
1,4% absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas nestrādā un nemācās. Par 6,4% absolventu izglītības 
iestādēm nav informācijas (Attēls Nr. 45). 
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8.3. Nozares darbaspēka tālākizglītība un karjeras 
izaugsmes iespējas 

Lai izpētītu profesionālās izglītības piedāvājuma atbilstību nozares vajadzībām, iepriekš tika 
analizētas jauniešu zināšanas, prasmes un attieksmes un absolventu nodarbinātības rādītāji. Šajā 
sadaļā tiks sniegts nozares darbaspēka kvalifikācijas celšanas iespēju, sadarbības starp darba devējiem 
un izglītības iestādēm, izglītības iestāžu darbu ietekmējošo faktoru raksturojums.  

8.3.1. Pārkvalifikācijas iespējas, kvalifikācijas celšanas iespējas 

Analizējot uzľēmēju aptaujas rezultātus, var secināt, ka lielākā daļa visu kokrūpniecības 
nozares uzľēmumu nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem kursiem. Profesionālo kursu nepieciešamību ir 
norādījuši 31,3% mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares uzľēmumu. Zemāki rādītāji ir 
koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozaru uzľēmumos, kur 
nepieciešamību pēc specifiskajiem kursiem norāda tikai 16,2% apakšnozaru uzľēmēju.  

 
Attēls Nr. 46 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem sadalījumā pa kokrūpniecības nozares 
apakšnozarēm (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Lielākais īpatsvars uzľēmumu sadalījumā pa lieluma kategorijām, kuri ir izteikuši vēlmi pēc 
specifiskiem kursiem, ir lielo uzľēmumu grupā (to norāda 33,3% uzľēmumu), savukārt vismazākais 
īpatsvars ir mikrouzľēmumu grupā (15,9%). Tas ir saistīts ar lielo uzľēmumu kapacitāti, pieejamajiem 
finanšu resursiem, kā arī ar lielāku darbinieku skaitu (Attēls Nr. 47). 

 
Attēls Nr. 47 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem kokrūpniecības nozarē sadalījumā pa uzņēmumu 
lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Lai gan lielākā daļa uzľēmēju nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem kursiem, tomēr daļa 
uzľēmumu ir nosaukuši kursus, kurus vēlas apgūt kokrūpniecības nozarē (Pielikums Nr. 3).  

Papildus specifisku kursu nepieciešamībai uzľēmumi tika lūgti novērtēt savas iespējas 
nodrošināt nepieciešamo apmācību saviem darbiniekiem. 
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Attēls Nr. 48 

Papildu zināšanu, prasmju un profesionālās kompetences kursu piedāvājums sadalījumā pa 
kokrūpniecības nozares apakšnozarēm (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Lielākā daļa uzľēmumu uzskata, ka darbinieki uzľēmumā var apgūt papildu zināšanas un 
prasmes kompetences līmeľa uzturēšanai. Rezultāti visās apakšnozarēs ir līdzīgi – šādu viedokli pauž 
aptuveni 50% uzľēmumu. Lai gan ir tādi uzľēmumi, kas nevar piedāvāt mācību iespējas savā 
uzľēmumā (tādi ir 28,6% mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares uzľēmumu, 23,9% koksnes, 
koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas uzľēmumu) (Attēls Nr. 48). 

 
Attēls Nr. 49 

Papildu zināšanu, prasmju un profesionālās kompetences kursu piedāvājumos kokrūpniecības 
nozarē sadalījumā pēc uzņēmumu lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot atbildes sadalījumā pēc uzľēmuma lieluma kategorijām, redzams, ka kaut arī visās 
uzľēmumu grupās ir uzľēmumi, kas nevar piedāvāt mācību iespējas, visvairāk tādu ir mikrouzľēmumu 
grupā – 31,9% uzľēmumu. Vislabākās mācību iespējas ir lielajos uzľēmumos, proti, 50% uzľēmumu 
norāda, ka iespējas mācīt uzľēmuma ietvaros ir labākas nekā citur. Kaut arī sagaidāms, ka nākamā 
uzľēmumu grupa, kura var nodrošināt vispilnīgākās apmācību iespējas būs vidējie uzľēmumi, piektā 
daļa šīs grupas uzľēmumu norāda, ka uzľēmumā ir iespējas apmācīt tikai iesācējus pamatlīmenī (Attēls 
Nr. 49). 
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Attēls Nr. 50 

Profesionālās pilnveides kursu organizēšanas biežums kokrūpniecības nozarē sadalījumā pa 
kokrūpniecības nozares apakšnozarēm (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot datus par profesionālās pilnveides kursu rīkošanas biežumu kokrūpniecības nozarē, 
redzams, ka lielākā daļa uzľēmumu norāda, ka profesionālās pilnveides kursi visās kokrūpniecības 
nozares apakšnozarēs notiek retāk nekā reizi gadā. Jāatzīmē arī tas, ka ir tādi uzľēmumi, kuros šāda 
veida kursi nenotiek nekad, proti, tas vērojams 35,3% koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas 
un mēbeļu ražošanas apakšnozares uzľēmumu (Attēls Nr. 50).  

 
Attēls Nr. 51 

Profesionālās pilnveides kursu organizēšanas biežums uzņēmumos kokrūpniecības nozarē 
sadalījumā pēc uzņēmumu lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Lielākais uzľēmumu skaits, kuru darbiniekiem ir iespējas pilnveidot savu profesionālo 
kvalifikāciju biežāk nekā reizi pusgadā, ir lielo uzľēmumu grupā. Tomēr tādi uzľēmumi ir arī pārējo 
uzľēmumu grupās, proti, 6,6% mazo, 5,8% mikro un 9,1% vidējo uzľēmumu grupā. Tomēr liela daļa 
mikro (42% respondentu attiecīgajā lieluma kategorijā) un vidējo (36,4%) uzľēmumu profesionālo 
pilnveidi saviem darbiniekiem nepiedāvā nekad. Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, vairums lielo 
uzľēmumu veic savu darbinieku profesionālās pilnveides apmācību reizi gadā vai retāk.  

Šī informācija atbilst arī iepriekš minētajai lielo uzľēmumu nepieciešamībai pēc specifiskiem 
kursiem. Ľemot vērā lielāko pieprasījumu, lielajos uzľēmumos apmācības notiek biežāk, un šādi 
uzľēmumi spēj piedāvāt apmācības iespējas vairāk nekā mazāki uzľēmumi. 
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Attēls Nr. 52 

Nozares uzņēmumu gatavība finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu sadalījumā pa 
kokrūpniecības nozares apakšnozarēm (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Vērtējot uzľēmumu gatavību finansēt savu darbinieku kvalifikācijas celšanu, lielākā daļa 
aptaujāto nozares uzľēmumu ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu. To norādījuši gandrīz 
70% mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares uzľēmumu un vairāk nekā 50% koksnes, koka 
un korķa izstrādājumu un mēbeļu ražošanas apakšnozares uzľēmumu (Attēls Nr. 52).  

 
Attēls Nr. 53 

Nozares uzņēmumu gatavība finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu sadalījumā pēc 
uzņēmumu lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot sadalījumu pēc uzľēmumu lieluma, kokrūpniecības apakšnozaru rezultāti ir ļoti līdzīgi. 
Lielākais uzľēmumu skaits, kuri ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu, ir lielo uzľēmumu 
grupā (to norāda 83,3% attiecīgās uzľēmumu lieluma kategorijas respondentu). Pārējo grupu uzľēmumi 
(aptuveni 46%–70%) ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu. Tas parāda pozitīvas prognozes 
nozares attīstībai kopumā (Attēls Nr. 53). 

Kopumā var secināt, ka uzľēmumu nepieciešamība pēc specifiskiem kursiem atkarībā no to 
lieluma ir izteiktāka lielajiem uzľēmumiem. Šie uzľēmumi ir arī vairāk gatavi finansēt darbinieku 
kvalifikācijas celšanu. Turklāt mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē ir lielāka  nepieciešamība 
pēc specifiskiem kursiem, tāpēc arī šīs apakšnozares uzľēmumi gatavi lielākā mērā finansēt darbinieku 
kvalifikācijas celšanu nekā koksnes, koka un korķa izstrādājumu un mēbeļu ražošanas apakšnozares 
uzľēmumi.  

 
Attēls Nr. 54 

Nozares uzņēmumi, kas finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu sadalījumā pa kokrūpniecības 
nozares apakšnozarēm (%) 

Avots: Aptaujas dati 
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Vērtējot faktisko kvalifikācijas celšanas finansēšanu sadalījumā pa apakšnozarēm, redzams, ka 
rezultāti atšķiras no iepriekš teiktā. Kaut arī iepriekš minēts, ka gandrīz 70% mežsaimniecības un 
mežizstrādes apakšnozares uzľēmumu ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu, faktiski to 
dara mazāk par 50% šīs apakšnozares uzľēmumu. Līdzīgi rezultāti ir arī koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu un mēbeļu ražošanas apakšnozarēs, proti, kaut arī gatavību finansēt darbinieku 
kvalifikācijas celšanu pauduši aptuveni 50% uzľēmumu (Attēls Nr. 52), faktiski kvalifikācijas celšanu 
finansē 35% uzľēmumu (Attēls Nr. 54). 

 
Attēls Nr. 55 

Nozares uzņēmumi, kas finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu sadalījumā pēc uzņēmumu 
lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Kokrūpniecības nozarē sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma kategorijām lielākais uzľēmumu 
skaits, kas finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu, ir lielie uzľēmumi (to norāda 66,7% aptaujāto lielo 
uzľēmumu). Lielākais uzľēmumu īpatsvars no visiem uzľēmumiem, kas nefinansē darbinieku 
kvalifikācijas celšanu, ir mikrouzľēmumi, proti, 75,4% aptaujāto uzľēmumu nefinansē darbinieku 
kvalifikācijas celšanu (Attēls Nr. 55).  

8.4. Sadarbība starp darba devējiem un izglītotājiem 
Pētījumā iepriekš tika apskatīti uzľēmumos pieejamie resursi darbaspēka kvalifikācijas 

paaugstināšanai. Šajā sadaļā tiks analizēti izglītības iestāžu un uzľēmēju sadarbības veidi, prakses 
organizēšanas iespējas, nozares tehnoloģiju izmantošana un speciālistu iesaiste mācību procesā. 

Sadarbība ar uzņēmējiem 

Darba devēju un izglītības iestāžu sadarbības analīze parāda, ka galvenokārt izglītības iestādes 
saľem atbalstu no uzľēmumiem, organizējot uzľēmumos mācību ekskursijas, kā arī izvietojot 
uzľēmumos prakses vietas izglītības iestādes audzēkľiem (57,2%), savukārt tāda sadarbība kā 
uzľēmēju sniegtās stipendijas studentiem/audzēkľiem, uzľēmēju mācību programmu izstrādes 
līdzfinansēšana un uzľēmēju dāvinājumi, piemēram, uzľēmumiem piederošo ražošanas iekārtu 
dāvināšana, praktiski netiek īstenota. Nozarē starp uzľēmējiem un izglītības iestādēm reti tiek īstenotas 
tādas sadarbības formas kā uzľēmēju iesaiste lekciju vadīšanā un uzľēmumu ziedojumu sniegšanā 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai (85,7%). 

Nozares uzľēmēju un izglītības iestāžu sadarbība ir salīdzinoši zema, jo tikai mācību ekskursiju 
organizēšana un prakses vietu izvietošana uzľēmumos ir vienīgās sadarbības formas, kas tiek 
praktizētas bieži. Gandrīz visi pārējie izvērtējamie sadarbības veidi netiek īstenoti vai tiek īstenoti reti. 
Kopumā finansiālā palīdzība ir neliela, bet nemateriālais atbalsts (mācību ekskursiju organizēšana, 
prakses vietu izveidošana savos uzľēmumos, lekciju vadīšana) ir samērā liels. Tas saskan ar izglītības 
iestāžu sniegtajiem komentāriem. Kā viens no sadarbības veidiem, kas tiek īpaši izcelts kā attīstāms 
izglītības iestāžu vērtējumā, ir uzľēmēju iesaistīšana lekciju lasīšanā nozares izglītības iestādēs. 
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Attēls Nr. 56 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

SIA „Bolderāja Serviss” valdes loceklis uzskata, ka problēma ar praksēm izglītības iestādēs ir tā, 
ka jaunieši, skolas programmu ietvaros dodoties praksēs uz uzľēmumiem, lielā daļā gadījumu netiek 
strādāt pie ražošanas iekārtām, drīzāk tie dara palīgdarbus, proti, iekraušanas, izkraušanas, pārnešanas 
un citus palīgdarbus. Līdz ar to skolas praksei zūd jēga. Lai attīstītu profesionālo izglītību, jāveido lielāka 
izglītības iestāžu koncentrācija – jāizveido trīs līdz četras labas nozares skolas ar labāku, modernāku 
tehnoloģisko nodrošinājumu. Svarīgi, lai materiāli tehniskā bāze skolās būtu līdzīga ražošanas 
uzľēmumu bāzi, jo tad audzēkľiem būtu iespēja praktizēties uz reālām iekārtām. Pašlaik atsevišķās 
lauku skolās vienīgie darba rīki ir kalts un āmurs. Tas ir pilnīgā pretstatā ar to, ko prasa darba tirgus, jo 
daudzos ražošanas uzľēmumos rokas darba rīkus vairs neizmanto – tie aizstāti ar datoru 
programmējamām ražošanas iekārtām. 

8.4.1. Prakses organizēšanas iespējas 

Pamatojoties uz izglītības iestāžu aptaujas rezultātiem, kurā piedalījās septiľas iestādes, kurās 
akreditētas ar kokrūpniecības nozari saistītās studiju programmas, var secināt, ka kopumā prakses 
iespējas ir ierobežotas. Bieži vien prakses vietas nevar vai ir grūti atrast. Kā problēma minams arī fakts, 
ka cilvēki nelabprāt uzľemas prakses vadītāja lomu, tā prasa lielu atbildību un par to netiek paredzēts 
papildu atalgojums. Sadarbība notiek gan ar vietējiem reģiona uzľēmumiem, gan lieliem valsts mēroga 
uzľēmumiem. Neskatoties uz piedāvātajām prakses iespējām, izglītības iestādes norāda, ka problēmas 
pastāv – tās ir saistītas ar ekonomisko situāciju valstī un valsts mazo interesi par nozares attīstību.  

 
Attēls Nr. 57 

Pēdējos trīs gados kokrūpniecības nozares uzņēmumos uzņemto praktikantu skaits  
apakšnozaru sadalījumā (%)  

Avots: Aptaujas dati 
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Praktikantu skaits kokrūpniecības nozares uzľēmumos pēdējo trīs gadu laikā bijis salīdzinoši 
liels. Vislielākais praktikantu īpatsvars nozares uzľēmumos ir profesionālās, vidējās un arodizglītības 
audzēkľi (aptuveni 41%–75% praktikantu). Interesanti, ka mežsaimniecības un mežizstrādes 
apakšnozares uzľēmumos augstākās izglītības praktikantu īpatsvars ir lielāks nekā profesionālās 
vidējās un arodizglītības audzēkľu praktikantu īpatsvars, proti, 44% praktikantu (Attēls Nr. 57). 

 
Attēls Nr. 58 

Pēdējos trīs gados pēc prakses beigām uzņēmumos strādāt palikušo praktikantu skaits 
apakšnozaru sadalījumā (%)  

Avots: Aptaujas dati  

Saskaľā ar aptaujas rezultātiem visos aptaujātajos uzľēmumos un visās nozares apakšnozarēs 
ir praktikanti, kuri pēc prakses palikuši uzľēmumos. Vislielākais praktikantu skaits, kas ir palikuši 
uzľēmumos, ir profesionālās, vidējās un arodizglītības audzēkľi - koksnes, koka un korķa izstrādājumu 
ražošanas, mēbeļu ražošanas apakšnozares uzľēmumos, proti, 68,1% no visiem praktikantiem, 
savukārt mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozares uzľēmumos - 56,9% no visiem praktikantiem 
(Attēls Nr. 58).  

8.4.2. Nozares tehnoloģiju izmantošana apmācības procesā 

Pēc izglītības iestāžu aptaujas datiem nozares tehnoloģiju izmantošana apmācību procesā 
nepieciešama gandrīz visās izglītības iestādēs. Iepazīšanās ar jaunākajām tehnoloģijām notiek, 
piemēram, izmantojot ekskursijas nozares uzľēmumos. Tomēr izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka 
nepietiekamā finansējuma dēļ nav iespējas iegādāties modernās tehnoloģijas, kuras būtu 
nepieciešamas mācību procesa sekmīgai apguvei. Kā potenciāls finansējuma avots tiek minēti ERAF 
līdzekļi.  

Viena no aptaujātajām izglītības iestādēm norādīja, ka sadarbība starp izglītības iestādēm un 
uzľēmējiem nozares tehnoloģiju izmantošanai apmācību procesā ir izveidojusies, darba devējiem 
nodrošinot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.  

8.4.3. Nozares speciālistu iesaistīšanās izglītības procesā 

Izvērtējot nozares speciālistu iesaisti izglītības procesā, izglītības iestāžu pārstāvji norāda, ka 
nozares speciālisti piedalās audzēkľu izglītošanā mācību procesa laikā. Nozares speciālisti saskaľo un 
koriģē izglītības programmas, kā arī pilnveido kvalifikācijas prakšu programmas. Nozares speciālisti tiek 
iesaistīti izglītības procesā gan programmas izstrādē, gan īstenošanā, gan konkursos un kvalifikācijas 
eksāmenos, gan arī vadot lekcijas. Tas notiek, sagatavojot mācību materiālus, rīkojot ekskursijas uz 
uzľēmumiem, organizējot praktiskās nodarbības uzľēmumos. Tomēr dažu izglītības iestāžu pārstāvji 
norāda, ka sadarbība ir vidēja vai vispār nenotiek, proti, uz izglītības iestādes uzaicinājumiem atsaucas 
tikai nedaudzi uzľēmumi. Nozares speciālisti tiek cikliski iesaistīti izglītības procesos, tomēr to būtiski 
ierobežo finansējuma nepietiekamība. 

8.5. Ierobežojumi izglītībai 
Pēdējais aspekts, kas tiks analizēts šajā sadaļā, ir izglītības iestāžu darbu ietekmējošie faktori, 

pamatojoties uz izglītības iestāžu aptaujas rezultātiem.  
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Problēmas/nepilnības izglītības iestādēs Latvijā 

Kā būtiskākās nepilnības izglītības iestāžu vērtējumā tiek minētas praktisko un teorētisko 
mācību nesabalansētība izglītības programmās, kā arī pārāk novecojusi un neatbilstoša materiāli 
tehniskā bāze. To kā vidēju vai būtisku nepilnību izglītības iestādes norādījušas vairāk nekā 80% 
gadījumu. 

 
Attēls Nr. 59 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Nekādas problēmas netiek identificētas saistībā ar specializāciju. Aptaujātie pārāk šauras 
specializācijas problēmu, kā arī pārāk plašas specializācijas problēmu novērtējuši kā zemu vai nebūtisku 
gandrīz 100% gadījumu. Arī prakses vietu trūkums uzľēmumos kopumā netika vērtēta kā būtiska 
problēma nozares izglītības iestādēs – 57,2% respondentu šo kritēriju novērtēja kā nebūtisku vai ar 
zemu ietekmes pakāpi. Savukārt uzľēmēji norāda, ka pārāk maz praktisko iemaľu ir jauniešiem, kuri 
stājas darbā pēc izglītības iestādes pabeigšanas.  

Redzams, ka būtiski jāuzlabo komunikācija, kā arī sadarbība starp izglītības iestādēm un darba 
devējiem. Kā viens no iespējamajiem risinājumiem ir aktīvāka prakses vadītāju iesaiste. No izglītības 
iestāžu atbildēm redzams, ka veiksmīgi prakses vadītāji ievērojami palielina uzľēmuma un izglītības 
iestādes atbalstu, kā arī palielina gan prakses vietu, gan vieslekciju skaitu un finansiālo un materiālo 
atbalstu. Tāpat izglītības iestāžu vadītājiem ir aktīvāk jārisina sadarbības jautājumi ar uzľēmumiem un 
izglītības programmas jāpielāgo nozares attīstībai. Gan darba devēji, gan izglītības iestādes uzskata, ka 
pastāv nesabalansētība starp teorētiskajām un praktiskajām apmācībām izglītības programmās, kā arī 
nepieciešama izglītības programmu pielāgošana nozares attīstības tendencēm un vajadzībām. 

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošie faktori 

Saskaľā ar izglītības iestāžu aptaujas rezultātiem, kā galvenie faktori, kas būtiskie ietekmē 
izglītības iestādes spēju pildīt savu uzdevumu, proti, sniegt kvalitatīvas vispārējās un profesionālās 
zināšanas izglītojamiem un studentiem, tiek minēti tādi faktori kā nozares zemais prestižs sabiedrībā, 
informācijas trūkums par nozares attīstības tendencēm (42,9% respondentu tos vērtēja kā augstas 
ietekmes faktorus), kā arī konkurences ietekme izglītības sistēmā (lielākā daļa jeb 85,7% aptaujāto šo 
kritēriju vērtēja kā augstas ietekmes faktoru). 
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Attēls Nr. 60 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Respondentu domas dalās, izvērtējot mācību iestādes darbības plāna ar prioritātēm esamības 
ietekmi, izglītības sistēmas administratīvo šķēršļu un vispārējās infrastruktūras attīstības līmeľa ietekmi 
uz izglītības iestādes darbu, jo līdzvērtīga daļa, proti, 42,9% respondentu, to vērtējā kā zemas un 
augstas ietekmes faktoru.  

Pēc aptaujas datiem tādiem faktoriem kā kvalificētu pedagogu un administratīvā personāla 
pieejamība, IT infrastruktūras pieejamība, informācijas par nozares speciālistu pieprasījumu un finanšu 
līdzekļu pieejamība ir vidēja ietekme uz izglītības iestādes darbu (to norādīja 57,1% respondentu). 
Apmācības tehnisko iekārtu esamība izglītības iestādē pēc respondentu domām ir vidējas līdz augstas 
ietekmes faktors (85,8%). 

Izglītības iestāžu saņemtais atbalsts 

Saskaľā ar izglītības iestāžu sniegto viedokli vietējo pašvaldību sniegtais atbalsts vērtējams kā 
niecīgs (42,9%), līdz ar to ir jāsecina, ka šai atbalsta formai praktiski nav ietekmes uz izglītības iestāžu 
darbu. Respondentu domas dalās, izvērtējot reģionālā līmeľa pašvaldību/administrācijas atbalstu, 
28,6% respondentu novērtējot to kā niecīgu vai vidēju. 
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Attēls Nr. 61 

Faktoru, atbilstoši saņemtajam atbalstam, kas ietekmē izglītības iestādes darbu, novērtējums  
(1-niecīga, 2-zema, 3-vidēja, 4-augsta, 5-ļoti augsta ietekme) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Respondentu viedoklis dalās, izvērtējot valsts atbalsta programmu un/vai institūciju ietekmi uz 
iestādes spēju sniegt kvalitatīvas vispārējās un profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem. 
28,6% respondentu norāda, ka šī faktora ietekme ir vērtējama zema un augsta. Kā vidējas nozīmes 
faktors tiek raksturota IT infrastruktūras pieejamība izglītības iestādē (57,1%). Izvērtējot sadarbību ar 
NVO un asociācijām, nedaudz mazāk par pusi (42,9%) aptaujāto norāda uz šī faktora vidējo ietekmi uz 
izglītības iestādes darbu, bet 42,9% aptaujāto pauda viedokli, ka šī ietekme vērtējama kā augsta. Tāpat 
respondenti vērtē arī valsts atbalsta programmu un/vai institūciju ietekmi, kā arī reģionālā līmeľa 
pašvaldību/administrācijas atbalstu.  
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9. Ārējo faktoru ietekme 
Šajā sadaļā tiks analizēts kokrūpniecības nozares uzľēmēju viedoklis par uzľēmumu darbību 

ietekmējošiem faktoriem. Katras nozares uzľēmumu darbību būtiski ietekmē ne tikai iekšējie faktori, bet 
arī ārējās ietekmes faktori. Nozares uzľēmumu aptaujas ietvaros darba devēji tika lūgti novērtēt ārējos 
faktorus un to ietekmes būtiskuma līmeni uz nozares uzľēmumu darbību. 

 
Attēls Nr. 62 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozarē (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Kā pašus svarīgākos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus mežsaimniecības un 
mežizstrādes apakšnozarēs uzľēmēji norāda darbaspēka kompetences līmeni (88% gadījumu atzīmēts 
kā svarīgs vai vidēji svarīgs kritērijs), nodokļu izmaiľu politiku (85,7%) un darbaspēka pieejamību darba 
tirgū (73,8%).  

Kā vismazāk svarīgos faktorus uzľēmēji min konkurences ietekmi un jaunu noieta tirgu 
apgūšanu (aptuveni 11% gadījumu šis faktors atzīmēts kā nesvarīgs vai mazsvarīgs), kā arī mārketinga 
stratēģiju (aptuveni 14%). Tomēr nākotnē šiem faktoriem varētu tikt piešķirta lielāka nozīme. 
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Attēls Nr. 63 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un 
mēbeļu ražošanas apakšnozarēs (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Kā galvenos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus koksnes, koka un korķa izstrādājumu 
ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozaru uzľēmēji min pirktspēju (89,8% gadījumu šis faktors 
novērtēts kā svarīgs vai vidēji svarīgs), darbaspēka kompetences līmeni (89,8%), darbaspēka 
pieejamību darba tirgū (87,2%). 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas un mēbeļu ražošanas apakšnozarēs uzľēmēji 
kā nesvarīgus faktorus min kvalitātes prasību izmaiľas (aptuveni 18% gadījumu šis faktors atzīmēts kā 
nesvarīgs vai mazsvarīgs), normatīvo aktu izmaiľas (17,9%) un mārketinga stratēģiju (14%). 

Valdības politika, normatīvo aktu izmaiľas un nodokļu izmaiľu politika visās apakšnozarēs tiek 
vērtēti kā vidējas ietekmes faktori, tomēr jāľem vērā, ka saskaľā ar iepriekš analizētajām apakšnozaru 
attīstības tendencēm apakšnozare ir jūtīga pret ārējo ekonomisko faktoru izmaiľām. To var novērot 
apgrozījuma un bruto kapitālieguldījumu straujā dinamikā atkarībā no ekonomiskās situācijas izmaiľām 
konkrētos periodos. 

Tomēr galvenais ietekmes faktors visās kokrūpniecības nozares apakšnozarēs ir kvalitatīva 
darbaspēka kompetences līmenis, kas sākas ar atbilstošas izglītības iegūšanu. Tāpēc izglītība ir 
stūrakmens veiksmīgai nozares attīstībai. 

Starptautiskā sadarbība 

Arvien vairāk apzinoties klimata pārmaiľu ietekmi uz Latvijas mežiem, kā arī klimata netiešo 
ietekmi uz tautsaimniecības attīstību, ZM Meža departaments sadarbībā ar LVMI „Silava” ekspertiem ir 
uzsākuši analizēt klimata pārmaiľas. Lai to paveiktu, Latvija kopā ar Lielbritāniju (Velsu), Vāciju 
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(Brandenburgu), Franciju (Auvergni), Spāniju (Kataloniju), Bulgāriju un Slovākiju ir uzsākusi darbu pie 
INTERREG projekta „FUTURE forests” (Nākotnes meži). Projektā iesaistītās valstis dalās savā pieredzē, 
sniedzot zināšanas par savā valstī paveikto, kā arī runā par problēmām mežsaimniecībā klimata 
pārmaiľu ietekmē, ar kurām atsevišķas valstis jau nepārprotami ir saskārušās.

64
  

Apzinoties klimata pārmaiľu negatīvo ietekmi uz mežsaimniecību, ir ārkārtīgi būtiski jau laikus 
veikt piemērošanās pasākumus. Taču to īstenošanai ir nepieciešami pētījumi un situācijas padziļināta 
analīze, lai piemērošanās pasākumu pamatā būtu ticamas zināšanas, kas atbilst konkrētās valsts 
apstākļiem. Katra projektā iesaistītā valsts ir atbildīga par konkrētu klimata pārmaiľu aspektu, proti: 
Latvija par koksnes ražošanu, Francija par bioloģisko daudzveidību, Bulgārija – par augsnes 
aizsardzību, Vācija – par zināšanu izplatīšanu, Spānija – par dabas riskiem (t.sk. vētru, plūdu, 
ugunsgrēku draudiem), Slovākija – par CO2 piesaisti, Lielbritānija – par ūdensapsaimniekošanu. 
Diskusiju rezultātā tika saskaľota rezolūcija „Meži mainīgas vides apstākļos”. Šajā rezolūcijā 
lēmējinstitūcijām jāizvērtē ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas loma un tās īstenošanai izstrādāto 
instrumentu pienesums kopējo mērķu sasniegšanai.

65
 

Turklāt, aplūkojot starptautisko sadarbību no izglītības un zinātnes viedokļa, jāmin 
kokrūpniecības un ar to saistīto nozaru zinātnieku un institūciju veiksmīgo iekļaušanos vienotā Eiropas 
pētniecības telpā, piedaloties Latvijai pieejamo ESF un ERAF līdzekļu maksimālā piesaistē un 
starptautisku projektu realizācijā, zinātniskās darbības intelektuālā potenciāla, infrastruktūras un 
starptautiskās sadarbības attīstībai, zināšanu un tehnoloģiju pārneses sekmēšanai.

66
  

Zinātnieki pārstāv Latviju vairākos Eiropas pētniecības tīklos (Eiropas mežu institūtā - EFI), 
aktīvi piedalās Starptautiskajā sadarbības atbalsta programmā – COST, piedalās dažādas starptautiskās 
organizācijās. Turklāt zinātnieki aktīvi piedalās Ziemeļvalstu finansētajās meža izpētes aktivitātēs (SNS), 
nodrošinot jauno zinātnieku un informācijas apmaiľu dažādos starptautisko projektos. Sadarbība 
izveidojusies ar radniecīgajām pētniecības iestādēm visā pasaulē – Baltijas, Skandināvijas un 
Rietumeiropas valstīs, Krievijā, Japānā un citās valstīs. Taču, lai starptautiskā sadarbība kļūtu par reālu 
ekonomikas attīstību veicinošu spēku, zinātnei ir nepieciešama tāda infrastruktūra, kas ļauj zinātniskās 
idejas pārvērst reālā produktā. Pēdējos gados vairāku zinātnisko institūciju laboratorijās iegādāta 
moderna aparatūra, kas ļauj veikt kvalitatīvus pētījumus meža nozarei aktuālos virzienos, tādējādi radot 
priekšnoteikumus, lai starptautiskā sadarbība kļūtu par tautsaimniecības attīstības virzītājspēku.

67 
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 Meža nozare Latvijā (2009): http://latforin.info/fileadmin/portals/dokumenti/Meza_nozare_Latvija_2009.pdf. 
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 Meža nozare Latvijā (2009): http://latforin.info/fileadmin/portals/dokumenti/Meza_nozare_Latvija_2009.pdf. 
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 Meža nozare Latvijā (2009): http://latforin.info/fileadmin/portals/dokumenti/Meza_nozare_Latvija_2009.pdf. 
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 Meža nozare Latvijā (2009): http://latforin.info/fileadmin/portals/dokumenti/Meza_nozare_Latvija_2009.pdf. 
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Pielikums Nr.1 

Pamata informācija par respondentiem 
Tabula Nr. 1 Uzņēmumu kopējais skaits un aptaujājamo uzņēmumu skaits pa kokrūpniecības 

nozares sektoriem 

Sektors pēc NACE 2.red. Uzņēmumu skaits 
Uzņēmumu skaits 

aptaujai 

Procentos no 
kopējā uzņēmumu 

skaita 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 1336 534 40% 

(16) Koksnes, koka un korķa 
izstrādājumu ražošana, izľemot 
mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu 
ražošana 

1979 792 40% 

(31) Mēbeļu ražošana 827 331 40% 

KOPĀ 4142 1657 40% 

 

 

Tabula Nr. 2 Aptaujāto uzņēmumu skaits un procentuālais apjoms no kopējā uzņēmumu skaita 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Aptaujāto 

uzņēmumu 
skaits 

Procentos no 
kopējā skaita 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 556 41,62% 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izľemot mēbeles; 
salmu un pīto izstrādājumu ražošana 

794 40,12% 

(31) Mēbeļu ražošana 331 40% 

KOPĀ 1681 40,58% 

 
 

Tabula Nr. 3 Saņemto atbilžu skaits pa kokrūpniecības nozares sektoriem 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Saņemto atbilžu 

skaits 

(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 55 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izľemot mēbeles; salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana 

65 

(31) Mēbeļu ražošana 62 

KOPĀ 182 
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Pielikums Nr. 2 
 

Tabula Nr. 4 Izglītības iestādes, kurās iespējams apgūt ar kokrūpniecības nozari saistītās 
profesijas 

Nr. p.k. Izglītības iestādes 

1 Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

2 Alsviķu profesionālā skola 

3 Arodskola „Dzīvesprieks”  

4 Cēsu Profesionālā vidusskola 

5 Viduslatgales profesionālā vidusskola 

6 Daugavpils Valsts tehnikums 

7 Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

8 Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola”  

9 Daugavpils Mežciema arodskola 

10 Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības vidusskola”  

11 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 

12 Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

13 Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

14 Liepājas Valsts tehnikums 

15 Liepājas mākslas vidusskola 

16 Limbažu Profesionālā vidusskola 

17 Mācību centrs „BUTS”  

18 Mālpils profesionālā vidusskola 

19 Ogres Valsts tehnikums 

20 Rankas arodvidusskola 

21 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

22 Rīgas Amatniecības vidusskola 

23 Rīgas Būvniecības vidusskola 

24 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

25 Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 

26 Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”  

27 SIA „Latgales mācību centrs”  

28 Saldus Profesionālā vidusskola 

29 SIA „Darba Drošības Serviss”  

30 SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs”  

31 SIA mācību centrs „Austrumvidzeme”  

32 Skrundas arodvidusskola 

33 Vidzemes profesionālās izglītības centrs 

  

http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Rietumzemgales%2Bprofesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522Jelgavas%2BAmatniec%25C4%25ABbas%2Bvidusskola%2522/
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Profesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522R%25C4%25ABgas%2BValsts%2Btehnikums%2522/
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Pielikums Nr. 3 

Uzņēmumu nepieciešamie specifiskie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

Zemāk esošajā tabulā norādītas visas atbildes, kas sniegtas aptaujā: 

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

1.  Svešvalodas 

2.  Uzľēmējdarbība 

3.  Meistara / ražošanas iecirkľa vadītāja kvalifikācijas paaugstināšanas kursi 

4.  Galdnieku, mēbeļu galdnieku 

5.  Projektēšana 

6.  Apdares (krāsošana, lakošana, beicēšana) 

7.  Darbs pie logu centra Windor 20 

8.  Koksnes un koksnes materiālu līmēšanas tehnoloģijas 

9.  Griezēju instrumentu asināšana 

10.  Juridiskie, valodu kursi 

11.  Nodokļu apiešanas kursi 

12.  Kokapstrādes iekārtu automatizēto sistēmu 

13.  Pārdošana 

14.  Kompjūtervadības darbagaldi 

15.  Asinātāja 

16.  Kokapstrādes instrumentu uzturēšana 

17.  Meža mašīnu operatori 

18.  Hidromanipulātora apmācības kursi 

19.  Meža mašīnu operatoru apmācība 

20.  Meža mašīnu operatori 

21.  Mežizstrādes tehnologs 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


