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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 pasniegta 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 
Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozare (turpmāk metālapstrādes nozare) ir 

daudzveidīga, tā sastāv no vairākiem sektoriem, aptverot virkni atšķirīgus darbības veidus, t.sk. 
mašīnbūvi, mašīnzinības, metālu ražošanu, gatavo metālu izstrādājumu ražošanu un uzstādīšanu, 
elektrisko iekārtu ražošanu, transporta līdzekļu ražošanu, medicīnas iekārtu ražošanu, iekārtu un ierīču 
remontu un uzstādīšanu un citas darbības. 

Nozares makroekonomiskais raksturojums 

Saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2010. gadā nozares apgrozījuma un 
pievienotās vērtības īpatsvars veidoja attiecīgi 27,66% un 25,83% no apstrādes rūpniecības 
apgrozījuma un pievienotās vērtības. Tas liecina par metālapstrādes nozares būtisko ieguldījumu 
Latvijas tautsaimniecības attīstībā. 

Līdz pat 2008. gada nogalei metālapstrādes nozare bija viena no visstraujāk augošajām 
nozarēm Latvijā, uzrādot vidēji ap 20%  pieaugumu gadā. Attīstības pamatā bija gan aktīva ārējo tirgu 
apgūšana, gan vietējais pieprasījums. Iestājoties globālajai ekonomiskajai krīzei, ražošanas apjomi 
Latvijā 2009. gadā samazinājās par aptuveni 40%. Īpaši liels kritums bija iekšējā tirgū. Galvenie 
ietekmējošie faktori bija pieprasījuma mazināšanās pēc patēriľa precēm citās nozarēs. Tāpēc 
uzľēmumi pārorientējās uz ārējiem tirgiem, eksporta īpatsvaram nozares produkcijas realizācijā 
2009. gadā pārsniedzot 80% līmeni.

1
 

Metālapstrādes nozarē 2009. gadā bija nodarbināti vairāk nekā 27 tūkst. personu jeb 2,8% no 
kopējā nodarbināto skaita Latvijā, bet 2010. gadā nodarbināto skaits pārsniedza 30 tūkst.  

Vairāk nekā 97% uzľēmumu nozarē ir mikro vai mazie uzľēmumi. Šādi uzľēmumi ir ļoti jūtīgi 
pret ārējām ekonomiskajām ietekmēm, jo nav pietiekami liels finanšu kapitāls, kas spētu nodrošināt 
uzľēmuma darbību krīzes apstākļos.

2
 

Saskaľā ar CSP datiem metālapstrādes nozare (izľemot automobiļu apkopes un remonta 
darbības veidu) ir orientēta uz eksporta, proti, vidēji ap 80%  saražotās produkcijas tiek realizēta 
eksporta tirgū. Apakšnozare ieľem vadošo vietu Latvijas preču eksporta struktūrā, nodrošinot vienu 
trešo daļu kopējā preču eksporta.  

Analizējot uzľēmumu prognozes metālapstrādes nozarē sadalījumā pa reģioniem 2012. gadā 
vietējā tirgū, aptuveni puse aptaujāto paredz šīs nozares apgrozījuma apjoma pieaugumu 2012. gadā. 
Ārpus Rīgas reģiona šīs prognozes ir zemākas, proti, apgrozījuma pieaugumu paredz no 20% līdz 
40% aptaujāto uzľēmumu. 

Nozares darbaspēka raksturojums 

Darbinieku skaits nozarē no 2005. līdz 2008. gadam īpaši nemainījās, turpretim 2009. gadā 
darbinieku skaita kritums bija vērojams visās apakšnozarēs, atspoguļot ekonomiskās situācijas izmaiľas 
Latvijā un pasaulē. 

Analizējot sieviešu un vīriešu īpatsvaru metālapstrādes nozares uzľēmumos, kopumā redzams, 
ka lielākais vīriešu īpatsvars ir automobiļu apkopes un remonta uzľēmumos, proti, 84% nodarbināto 
šajos uzľēmumos ir vīrieši. Apkopojot darbinieku mainības tendences, varam secināt, ka tā ir visai maza 
(84,6% respondentu norāda uz 0 – 10% mainību gadā). 

Analizējot atalgojuma tendences metālapstrādes nozarē sadalījumā pa algas summas 
kategorijām darbiniekiem ar profesionālo izglītību, var secināt, ka darbiniekiem ar augstāko izglītību 
atalgojums ir lielāks. Kopumā darbinieku vidējais atalgojums pārsniedz 401 latu mēnesī.  

 

                                                      
 
 
1 

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, 

http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=21&lang=1. 
2
 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, 

http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=21&lang=1. 
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Profesionālās izglītības piedāvājums 

Latvijā ar metālapstrādes nozari saistītās profesijas var apgūt 58 izglītības iestādēs, t.sk. 
augstskolās, koledžās, profesionālās izglītības iestādēs. Šobrīd metālapstrādes nozarē ir izstrādāti 
66 profesiju standarti. 

Analizējot absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeni, secinām, ka aptaujāto izglītības 
iestāžu absolventu spēju iekļauties kolektīvā kā vidēju vai augstu novērtē attiecīgi 57,1% un 
42,9% aptaujāto uzľēmumu. Līdzīgi tiek vērtētas arī absolventu teorētiskās iemaľas, proti, 
43% respondentu norādīja, ka tās ir vidējā līmenī, bet lielākā daļa jeb 57,1% respondentu tās vērtēja kā 
augstas. 

Aptuveni 40 – 60 % absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā profesijā, kuru apguvuši 
izglītības iestādē. 

Praktikantu skaits metālapstrādes nozarē pēdējos trīs gados ir bijis pietiekami liels, īpaši tas 
sakāms par vidējās profesionālās un arodizglītības audzēkľiem. Visvairāk šādu praktikantu ir automobiļu 
apkopes un remonta uzľēmumos. Metālapstrādes nozares uzľēmumos praksē tiek aicināti arī 
augstākās izglītības mācību iestāžu studenti, tikai retāk. 

Saskaľā ar izglītības iestāžu aptauju kā galvenie faktori, kas būtiski ietekmē izglītības iestādes 
spēju pildīt savu uzdevumu – sniegt kvalitatīvas vispārējās un profesionālās zināšanas studentiem – 
minēts nozares zemais prestižs sabiedrībā un informācijas pieejamība par nozares attīstības 
tendencēm. Būtiska ietekme ir apmācības tehnisko iekārtu esamība izglītības iestādēs, ko 
57,2% respondentu vērtē kā augstu.  
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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 
Metālapstrāde nozare ir stratēģiska nozare: tā ir augstas pievienotās vērtības nozare, kurā 

nepieciešamas plašas zināšanas un pieredze un kas apgādā visas pārējās tautsaimniecības nozares ar 
mašīnām, ražošanas sistēmām, sastāvdaļām un saistītajiem pakalpojumiem, kā arī ar minētajām 
nozarēm vajadzīgajām tehnoloģijām un zināšanām. Metālapstrāde ir ļoti daudzveidīga nozare, kas 
aptver ļoti daudzas apakšnozares.

3
 

Tiek uzskatīts, ka metālapstrāde nozare sniedz pienesumu tautsaimniecības attīstībai, jo šī 
nozares spēj radīt efektīvāku ražošanu un tādējādi veicināt ekonomiskajai izaugsmei paredzēto resursu 
atsaisti.

4
 

Pēc vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora nozares uzľēmumu darbībai atbilst NACE 
kodi 24, 27, 28, 29, 30, 32.50, 33, 38.31, 38.32, 45.2. 

Tabula Nr. 1 Mašīnbūves un metālapstrādes nozare pēc vispārējās ekonomiskās darbības 
klasifikatora NACE 2.red. 

NACE kods Darbības veida grupa Darbības veidi 

NACE 2.red. - 24 Metālu ražošana 

- (24.1) Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana  

- (24.2) Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu 
ražošana  

- (24.3) Tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošana  

- (24.4) Cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošana  

- (24.5) Metālu liešana  

NACE 2.red. - 25 

Gatavo 
metālizstrādājumu 
ražošana, izľemot 
mašīnas un iekārtas 

- (25.1) Metāla konstrukciju ražošana  

- (25.2 )Metāla cisternu, rezervuāru un tilpľu ražošana  
- (25.3 )Tvaika ģeneratoru ražošana, izľemot centrālapkures 

karstā ūdens katlus  

- (25.4) Ieroču un munīcijas ražošana  
- (25.5) Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; 

pulvermetalurģija  

- (25.6) Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un 
pārklāšana  

- (25.7) Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu 
ražošana  

- (25.9) Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana  

NACE 2.red. - 27 
Elektrisko iekārtu 
ražošana 

- (27.11) Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana 

- (27.12) Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana  

- (27.31) Optisko šķiedru kabeļu ražošana 

- (27.32) Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana 
- (27.33) Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana 

- (27.40) Apgaismes ierīču ražošana 

- (27.51) Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana 

- (27.52) Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana 

- (27.90) Citu elektroiekārtu ražošana 

NACE 2.red. - 28 
Citur neklasificētu 
iekārtu, mehānismu un 
darba mašīnu ražošana 

- (28.1) Universālu mehānismu ražošana  

- (28.2) Pārējo universālu iekārtu ražošana  

- (28.3) Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana  

- (28.4) Darbgaldu ražošana  

- (28.9) Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana  

NACE 2.red. - 29 
Automobiļu, piekabju 
un puspiekabju 
ražošana 

- (29.10) Automobiļu ražošana  

- (29.20) Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju 
ražošana  

- (29.31) Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem  

- (29.32) Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem 

                                                      
 
 
3
 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums, Mašīnbūves un metālapstrādes asociācija: www.masoc.lv. 

4
 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums, Mašīnbūves un metālapstrādes asociācija: www.masoc.lv. 

http://nace.lursoft.lv/24.1/cuguna-terauda-un-dzelzs-sakausejumu-razosana
http://nace.lursoft.lv/24.2/terauda-caurulu-dobu-profilu-un-to-savienojumu-razosana
http://nace.lursoft.lv/24.2/terauda-caurulu-dobu-profilu-un-to-savienojumu-razosana
http://nace.lursoft.lv/24.3/terauda-pirmapstrades-izstradajumu-razosana
http://nace.lursoft.lv/24.4/celmetalu-un-citu-krasaino-metalu-razosana
http://nace.lursoft.lv/24.5/metalu-liesana
http://nace.lursoft.lv/25.1/metala-konstrukciju-razosana
http://nace.lursoft.lv/25.2/metala-cisternu-rezervuaru-un-tilpnu-razosana
http://nace.lursoft.lv/25.3/tvaika-generatoru-razosana-iznemot-centralapkures-karsta-udens-katlus
http://nace.lursoft.lv/25.3/tvaika-generatoru-razosana-iznemot-centralapkures-karsta-udens-katlus
http://nace.lursoft.lv/25.4/ierocu-un-municijas-razosana
http://nace.lursoft.lv/25.5/metala-kalsana-presesana-stancesana-un-velmesana;-pulvermetalurgija
http://nace.lursoft.lv/25.5/metala-kalsana-presesana-stancesana-un-velmesana;-pulvermetalurgija
http://nace.lursoft.lv/25.6/metalu-mehaniska-apstrade;-virsmas-apstrade-un-parklasana
http://nace.lursoft.lv/25.6/metalu-mehaniska-apstrade;-virsmas-apstrade-un-parklasana
http://nace.lursoft.lv/25.7/galda-piederumu-darbariku-un-metala-izstradajumu-razosana
http://nace.lursoft.lv/25.7/galda-piederumu-darbariku-un-metala-izstradajumu-razosana
http://nace.lursoft.lv/25.9/parejo-gatavo-metalizstradajumu-razosana
http://nace.lursoft.lv/28.1/universalu-mehanismu-razosana
http://nace.lursoft.lv/28.2/parejo-universalu-iekartu-razosana
http://nace.lursoft.lv/28.3/lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-masinu-razosana
http://nace.lursoft.lv/28.4/darbgaldu-razosana
http://nace.lursoft.lv/28.9/parejo-specialas-nozimes-masinu-razosana
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NACE kods Darbības veida grupa Darbības veidi 

NACE 2.red. - 30 
Citu transportlīdzekļu 
ražošana 

- (30.11) Kuģu un peldošo iekārtu būve  

- (30.12) Atpūtas un sporta laivu būve  

- (30.20) Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana  

- (30.30) Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana  
- (30.40) Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana  

- (30.91) Motociklu ražošana  

- (30.92) Velosipēdu un invalīdu ratiľu ražošana  

- (30.99) Pārējo transportlīdzekļu ražošana 

NACE 2.red. - 32 Cita veida ražošana 
- (32.50) Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu 

ražošana  

NACE 2.red. - 33 
Iekārtu un ierīču 
remonts un 
uzstādīšana 

- (33.11) Metāla izstrādājumu remonts  
- (33.12) Iekārtu remonts  

- (33.13) Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts  

- (33.14) Elektroierīču remonts  

- (33.15) Kuģu un laivu remonts un apkope  

- (33.16) Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope  

- (33.17) Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts  

- (33.19) Citu ierīču remonts  

- (33.20) Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana 

NACE 2.red. - 38 Otrreizējā pārstrāde 
- (38.31) Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana 

- (38.32) Šķirotu materiālu pārstrāde 

NACE 2.red. - 
45.2 

Automobiļu apkope un 
remonts 

X 
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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 kopumā, analizēta produkcijas vērtības un 
apgrozījuma dinamika Latvijā un Eiropas Savienībā (turpmāk ES), kā arī analizētas nozares attīstības 
tendences Latvijā un citās Eiropas valstīs. 

Metālapstrādes nozares sektoru definējums 

Metālapstrādes nozare aptver vairākus sektorus. Nozares apraksts ir dalīts divās apakšnozarēs, 
kas ir uzskaitītas turpmāk tekstā.  

1. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītā apakšnozare, kas ietver tālāk minētos sektorus. 

- (24) Metālu ražošana. 

- (25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izľemot mašīnas un iekārtas (turpmāk tekstā gatavo 

metālizstrādājumu ražošana). 

- (27) Elektrisko iekārtu ražošana, kur nozares aprakstā tiek apskatīti visi darbības veidi, izľemot 

NACE 2.red. 27.2 darbības veidu.  

- (28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (turpmāk tekstā citur 

neklasificētu iekārtu ražošana). 

- (29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana.  

- (30) Citu transportlīdzekļu ražošana. 

- (32) Cita veida ražošana, kur nozares aprakstā tiek apskatīts tikai NACE 2.red. 35.2 darbības 

veids – medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (turpmāk tekstā 

medicīnas piederumu ražošana).  

- (33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (turpmāk tekstā iekārtu un ierīču apkalpošana).  

- (38.3) Otrreizējā pārstrāde, kurā ietilpst NACE 2.red. 38.31 un 38.32 darbības veidi, attiecīgi 

nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana un šķirotu materiālu pārstrāde. 

2. Automobiļu apkopes un remonta apakšnozare, kas pēc NACE 2.red. klasifikatora ietver 
automobiļu apkopi un remontu (45.2). 

Šīs apakšnozares tiks analizētas atsevišķi. Šāds sadalījums ļauj datus grupēt un analizēt, kā arī 
salīdzināt iegūto datu ticamību ar iepriekš veiktajiem nozares pētījumiem un maksimāli precīzāk izpildīt 
nozares apraksta mērķi – pamatojoties uz nozares izpētē iegūto informāciju, izveidot nozares aprakstu 
profesionālās izglītības vajadzībām. 

Metālapstrādes nozares raksturojums 

Metālapstrādes nozare sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Saskaľā 
ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2010. gadā metālapstrādes nozares apgrozījuma un 
pievienotās vērtības īpatsvars bija attiecīgi 27,66% un 25,83% no apstrādes rūpniecības kopējiem 
rādītājiem. 2010. gadā apstrādes rūpniecība veidoja 12,04% no Latvijas IKP.

5
 

Līdz pat 2008. gada nogalei metālapstrādes nozare bija viena no visstraujāk augošajām 
nozarēm Latvijā, uzrādot vidēji ap 20% pieaugumu gadā. Attīstības pamatā bija gan aktīva ārējo tirgu 

                                                      
 
 
5
 Kopējais pievienotās vērtības īpatsvars sadalījumā pa darbības veidiem: 

http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=IK0061&ti=IKG061%2E+KOP%C7J%C2S+PIEVIENOT%C2S+V%C7RT%CEBAS+S
ADAL%CEJUMS+PA+DARB%CEBAS+VEIDIEM+%28NACE+2%2Ered%2E%29%2C++%28faktiskaj%E2s+cen%E2s%2C+t%FB
kst%2E+latu%29&path=../DATABASE/ekfin/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Iek%F0zemes%20kopprodukts/&lang=16. 
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apgūšana, gan vietējais pieprasījums. Viens no attīstību ietekmējošiem faktoriem bija tehnoloģiju 
modernizācija, kas aktīvi tika īstenota, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu.

6
 

Iestājoties globālajai ekonomiskajai krīzei, 2009. gads metālapstrādes nozarei izvērtās smags 
ne vien Latvijā, bet arī visā Eiropā. Ražošanas apjomi Latvijā 2009. gadā samazinājās par aptuveni 
40%, ietekmējot praktiski visus nozarē ietvertos sektorus. Galvenie ietekmējošie faktori bija pieprasījuma 
mazināšanās pēc patēriľa precēm citās nozarēs, ražošanas apjomu kritums saistītajās nozarēs ārvalstu 
tirgos un pieprasījuma kritums iekšējā tirgū. Īpaši liels kritums bija iekšējā tirgū. Šī iemesla dēļ uzľēmumi 
pārorientējās uz ārējiem tirgiem, eksporta īpatsvaram nozares produkcijas realizācijā 2009. gadā 
pārsniedzot 80% līmeni.

7
 

Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares raksturojums 

Aplūkojot ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares pievienotās vērtības īpatsvaru 
Latvijas IKP sadalījumā pa sektoriem, redzams, ka 2009. gadā būtiski samazinājies pievienotās vērtības 
īpatsvars visos apakšnozares sektoros. Tas liecina, ka visa apakšnozare lielā mērā izjutusi ekonomiskās 
krīzes ietekmi. 2009. gadā apskatāmie sektori veido gandrīz piecus procentus pievienotās vērtības 
īpatsvara Latvijas IKP. Salīdzinot šo rādītāju ar iepriekšējo gadu, vērojams pievienotās vērtības 
samazinājums par 30%. 2008. gadā ar metālu ražošanu un apstrādi saistītā apakšnozare veido vairāk 
par septiľiem procentiem pievienotās vērtības īpatsvara Latvijas IKP struktūrā (Tabula Nr. 2). 

Tabula Nr. 2. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares sektoru pievienotās vērtības 
īpatsvars Latvijas IKP no 2005. līdz 2009. gadam

8
 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

(24) Metālu ražošana 1,08% 1,45% 1,21% 1,30% 0,67% 

(25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izľemot mašīnas un 
iekārtas 

1,19% 1,97% 2,71% 3,05% 2,14% 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana 0,31% 0,45% 0,94% 0,89% 0,50% 

(28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu 
ražošana 

0,75% 0,79% 1,46% 1,08% 0,72% 

(29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana 0,17% 0,30% 0,40% 0,41% 0,23% 

(30) Citu transportlīdzekļu ražošana 0,41% 0,64% 0,60% 0,85% 0,39% 

(45) Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, 
mazumtirdzniecība un remonts 

4,18% 5,24% 7,26% 5,08% 4,38% 

Apstrādes rūpniecība kopumā 11,41% 10,65% 10,31% 9,69% 9,79% 

Avots: CSP 

Gatavo metālizstrādājumu ražošanas sektors no 2005. gada līdz 2008. gadam palielinājis 
pievienotās vērtības īpatsvaru gandrīz trīs reizes, bet 2009. gadā tikai divas reizes pārsniedza 
2005. gada pievienotās vērtības līmeni. Šis sektors sniedz vislielāko ieguldījumu ar metālu ražošanu un 
apstrādi saistītajā apakšnozarē. 2009. gadā citur neklasificētu iekārtu ražošanas sektors sastādīja 
0,72% pievienotās vērtības. Salīdzinājumā ar 2007. gadu pievienotā vērtība Latvijas IKP samazinājās 
divas reizes. Tas norāda, cik lielas izmaiľas bijušas metālapstrādes sektoros Latvijas tautsaimniecībā 
(Tabula Nr. 2). 

Aplūkojot ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares pievienotās vērtības īpatsvaru 
apstrādes rūpniecībā lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka 2009. gadā Latvijā 
metālu ražošanas un otrreizējās pārstrādes sektori sniedz vislielāko pievienoto vērtību no visām 
aplūkotajām valstīm. Tas liecina, ka Latvijā šie sektori valsts tautsaimniecības attīstībā ir ļoti nozīmīgi 
(Tabula Nr. 3). 

Viszemākos rādītājus Latvija salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm uzrāda elektrisko iekārtu 
ražošanas, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas un medicīnas piederumu ražošanas sektorā. 

                                                      
 
 
6 

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, 
http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=21&lang=1. 
7 

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, 

http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=21&lang=1. 
8
Aprakstošajā analīzē netiek iekļauts NACE 2.red. 45 sektors, jo tas neatspoguļo automobiļu apkopes un remonta pievienotās 

vērtības īpatsvaru. NACE 2.red. 45 sektors ir ievietos uzskatāmības iemeslu dēļ, lai norādītu uz šī sektora attīstības tendencēm. 
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Šie sektori visvairāk attīstīti tādās valstīs kā Vācijā un Itālijā, kurās šajās  jomās strādā starptautiski 
nozīmīgi uzľēmumi. 

Tabula Nr. 3. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares sektoru pievienotās vērtības 
īpatsvars apstrādes rūpniecībā lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs 2008. un 2009. gadā (%) 

  
Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(C24)Metālu ražošana 
2008 6,3 0,6 6,8 4,7 7,4 7,0 0,5 4,3 

2009 4,9 0,4 5,4 3,7 5,2 6,5 0,4 3,5 

(C25) Gatavo 
metālizstrādājumu 
ražošana, izņemot 

mašīnas un iekārtas 

2008 6,6 12,8 8,7 6,0 10,1 6,7 4,1 6,9 

2009 6,4 10,8 7,8 6,2 9,6 5,5 3,2 6,5 

(C27) Elektrisko iekārtu 

ražošana
9
 

2008 12,9 3,7 4,4 5,8 11,6 2,3 1,6 6,4 

2009 12,4 2,9 4,1 5,5 11,5 1,6 1,5 7,0 

(C28) Citur neklasificētu 
iekārtu, mehānismu un 
darba mašīnu ražošana 

2008 5,3 5,4 3,8 3,5 3,8 2,0 1,2 2,0 

2009 5,6 5,0 3,6 3,0 3,8 1,6 0,9 2,2 

(C29) Automobiļu, 
piekabju un 

puspiekabju ražošana 

2008 18,3 2,5 10,8 11,9 6,5 1,5 1,2 10,1 

2009 17,6 2,2 11,0 11,0 6,3 1,0 0,4 8,6 

(C30) Citu 
transportlīdzekļu 

ražošana 

2008 1,6 0,6 2,8 4,5 2,5 1,8 1,1 4,5 

2009 1,9 0,7 3,2 5,1 2,7 1,3 1,0 5,7 

(C32.5) Medicīnas un 
zobārstniecības 
instrumentu un 

piederumu ražošana 

2008 1,0 0,7 0,3 0,8 0,7 0,2 0,5 1,1 

2009 1,2 0,6 0,4 0,9 0,9 0,2 0,7 1,0 

(38.3) Otrreizējā 
pārstrāde 

2008 1,9 3,5 1,3 3,3 2,2 4,9 2,2 3,1 

2009 2,2 3,3 1,5 4,0 1,9 5,4 2,7 2,7 

Kopā 
2008 53,9 29,8 38,9 40,5 44,8 26,4 12,4 38,4 

2009 52,2 25,9 37,0 39,4 41,9 23,1 10,8 37,2 

% izmaiņas   -3,15% -13,09% -4,88% -2,72% -6,47% -12,50% -12,90% -3,13% 

Avots: Eurostat 

Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītajā apakšnozarē Latvija salīdzinājumā ar pārējām Baltijas 
valstīm kopumā uzrāda augstu pievienotās vērtības īpatsvaru apstrādes rūpniecībā. Tas norāda, ka 
Latvijā šī apakšnozare Baltijas kontekstā apstrādes rūpniecībā ir nozīmīga. Tomēr it arī tādi sektori, kas 
uzrāda viszemākos rādītājus Baltijas valstīs (Tabula Nr. 3). 

Latvijā 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu pievienotās vērtības īpatsvars apstrādes 
rūpniecībā ir samazinājies visos sektoros. Iemesls tam ir būtiska ekonomiskās lejupslīdes ietekme 
metālapstrādes nozarē.

10
 Pārējās aplūkojamajās valstīs kopumā vērojams pievienotās vērtības 

samazinājums apstrādes rūpniecībā, taču ne tik lielā apmērā kā Latvijā (Tabula Nr. 3).  

Analizējot ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares struktūru pēc apgrozījuma 
atsevišķos sektoros, redzams, ka lielāko daļu nozares kopējā struktūrā veido metālu ražošanas un 
gatavo metālizstrādājumu ražošanas, kā arī iekārtu un ierīču apkalpošanas sektori. Pārējo sektoru 
apgrozījums šajā apakšnozarē veido no četriem līdz gandrīz septiľiem procentiem 2010. gadā. 
Izľēmums ir medicīnas piederumu ražošanas sektors, kas veido mazāk par vienu procentu no 
apakšnozares apgrozījuma (Attēls Nr. 1). 

                                                      
 
 
9
 Eurostat datos elektrisko iekārtu ražošanas sektors ietver 27.1, 27.3, 27.5 un 27.9 apakšsektorus. 

10 
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, 

http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=21&lang=1. 
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Attēls Nr. 1 
Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares struktūra pēc apgrozījuma 2010. gadā (%) 

Avots: CSP 

Būtisku informāciju par nozares struktūru sniedz ne tikai tās apgrozījuma īpatsvars sadalījumā 
pa sektoriem, bet arī nozares sektoru kopējā pievienotā vērtība, kas ir analizēta nākamajā attēlā. 

Vislielāko pievienoto vērtību ar metālu ražošanu un apstrādi saistītajā apakšnozarē veido gatavo 
metālizstrādājumu ražošanas un iekārtu un ierīču apkalpošanas sektori, kopā veidojot gandrīz pusi no 
apakšnozares pievienotās vērtības. Metālu ražošanas un citur neklasificētu iekārtu ražošanas sektori 
katrs veido aptuveni 13% no pievienotās vērtības apakšnozarē. Šie četri sektori veido gandrīz 75% no 
apakšnozares kopējās pievienotās vērtības (Attēls Nr. 2).  

Attēls Nr. 2 
Metālapstrādes nozares struktūra pēc pievienotās vērtības 2010. gadā (%) 

Avots: CSP 

Pievienotās vērtības struktūru salīdzinot ar apgrozījuma struktūru (Attēls Nr. 1), redzams, ka 
metālu ražošanas sektors veido trešo daļu apgrozījuma visā apakšnozarē, šajā pašā laikā sniedzot tikai 
13,67% no apakšnozares pievienotās vērtības. Tas norāda, ka apakšnozarē ir vērojamas pievienotās 
vērtības un apgrozījuma neatbilstība starp sektoriem. Tas liecina par sektora uzľēmumu atšķirīgo 
produktivitāti.

11
  

                                                      
 
 
11

 Nozares aprakstā produktivitāte ir izteikta kā pievienotā vērtība uz vienu uzľēmumu vai nodarbināto. 

29.24% 

22.58% 

7.68% 

7.34% 

5.16% 

5.57% 

17.72% 

0.74% 
3.97% 

(C24) Metālu ražošana (C25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas 
(C27) Elektrisko iekārtu ražošana (C28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana 
(C29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (C30) Citu transportlīdzekļu ražošana 
(C33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (C32.5) Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana 

13.67% 

25.99% 

9.19% 12.61% 

6.44% 

6.57% 

1.26% 

22.51% 

1.76% 

(C24) Metālu ražošana (C25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas 
(C27) Elektrisko iekārtu ražošana (C28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana 
(C29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (C30) Citu transportlīdzekļu ražošana 
(C32.5) Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (C33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 
(E38.3) Otrreizējā pārstrāde 
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Tabula Nr. 4. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares sektoru produkcijas vērtība 
no 2005. līdz 2010. gadam (tūkst. Ls) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 % izmaiņas 

(C24) Metālu ražošana 218 407 264 212 317 748 348 436 235 720 329 647 39,8% 

(C25) Gatavo metālizstrādājumu 
ražošana, izľemot mašīnas un iekārtas 

171 726 228 959 306 237 326 773 191 604 240 005 25,3% 

(C27) Elektrisko iekārtu ražošana 60 474 78 896 97 724 100 115 58 734 75 412 28,4% 

(C28) Citur neklasificētu iekārtu, 
mehānismu un darba mašīnu ražošana 

71 853 95 472 113 181 115 882 58 488 75 781 29,6% 

(C29) Automobiļu, piekabju un 
puspiekabju ražošana 

28 551 47 762 65 904 74 306 35 662 54 628 53,2% 

(C30) Citu transportlīdzekļu ražošana 65 928 73 392 86 993 90 822 48 289 60 172 24,6% 

(C32.5) Medicīnas un zobārstniecības 
instrumentu un piederumu ražošana 

5 814 10 599 10 299 11 821 7 646 nav datu  -35,3% 

(C33) Iekārtu un ierīču remonts un 
uzstādīšana 

88 069 95 629 143 566 175 798 146 348 145 039 -0,9% 

(E38.3) Otrreizējā pārstrāde 49 372 65 940 83 518 80 473 42 508 nav datu  -47,2% 

Kopā 760 194 960 861 1 225 170 1 324 426 824 999 980 684 18,9% 

Avots: CSP 

Aplūkojot iepriekšējo tabulu, redzams, ka produkcijas vērtība 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu gandrīz visos sektoros ir pieaugusi. Vienīgi iekārtu un ierīču apkalpošanas sektorā 
2010. gadā bija vērojams kritums, proti, šis ir vienīgas sektors, kurā produkcijas vērtība 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu turpināja samazināties. Kopumā produkcijas vērtība 2010. gadā ar metālu 
ražošanu un apstrādi saistītajā apakšnozarē ir pieaugusi par aptuveni piekto daļu. Taču, ľemot vērā, ka 
2010. gadā nav datu par medicīnas piederumu ražošanas un otrreizējās pārstrādes sektoriem, 
sagaidāms, ka pieaugums varētu būt lielāks. Tomēr ir jāpiemin, ka produkcijas vērtība vēl nav 
sasniegusi pirmskrīzes (2008. gada) līmeni. 

Vislielākais pieaugums 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir vērojams automobiļu, 
piekabju un puspiekabju ražošanas un metālu ražošanas sektoros. Pārējos sektoros, kuriem 2010. gadā 
bija vērojama izaugsme, produkcijas vērtība pieauga kopumā par trešo daļu salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu. Šie ir nozīmīgākie apakšnozares sektori, tāpēc var secināt, ka, iegūstot datus par medicīnas 
piederumu ražošanas un otrreizējās pārstrādes sektoriem, 2010. gada produkcijas izmaiľu rādītājs 
varētu pieaugt par aptuveni trešo daļu (Tabula Nr. 4).  

Tabula Nr. 5. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares sektoru produkcijas vērtība 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam (milj. EUR) 

  
ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(C24) Metālu 
ražošana 

2008 nav datu 118 060 50,6 36 868 43 853 72 554 495,9 82,4 26 878 

2009 300 000 75 622 24,0 22 621 30 038 40 941 334,0 50,1 17 628 

2010 nav datu 90 943 44,8 29 205 35 466 51 740 465,1 64,7 21 702 

(C25) Gatavo 
metālizstrādā

jumu 
ražošana, 
izņemot 

mašīnas un 
iekārtas 

2008 500 000 123 713 958,1 47 083 56 771 98 873 465,0 674,8 43 617 

2009 402 340 99 322 598,4 32 729 49 747 74 842 271,5 358,8 32 566 

2010 nav datu 108 742 809,9 34 512 52 391 81 713 338,7 401,0 34 288 

(C27) 
Elektrisko 

iekārtu 
ražošana 

2008 218 573 99 335 428,5 21 425 32 183 37 765 131,3 208,7 13 739 

2009 224 552 87 227 285,7 15 610 24 583 29 169 79,7 100,2 12 277 

2010 nav datu 85 647 337,1 14 050 24 052 26 687 100,4 120,3 11 882 

(C28) Citur 
neklasificētu 

iekārtu, 
mehānismu 

un darba 
mašīnu 

ražošana 

2008 nav datu 241 941 297,1 23 924 54 737 113 140 164,9 258,0 40 680 

2009 510 000 191 869 169,4 17 170 44 091 90 025 82,9 169,6 35 180 

2010 nav datu 198 720 377,2 16 730 45 454 98 503 106,4 147,7 38 505 
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ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(C29) 
Automobiļu, 
piekabju un 
puspiekabju 

ražošana 

2008 800 000 343 394 207,4 58 226 111 867 63 880 105,7 178,2 63 818 

2009 625 000 272 009 128,9 46 025 88 799 49 156 50,5 52,4 43 284 

2010 nav datu 325 737 196,5 51 385 100 272 52 023 106,9 200,0 53 973 

(C30) Citu 
transportlīdze
kļu ražošana 

2008 nav datu 30 505 43,5 15 351 42 167 24 080 129,2 190,2 28 628 

2009 159 537 29 819 41,3 13 232 41 044 21 006 68,4 125,4 28 667 

2010 nav datu 33 671 nav datu 12 166 38 980 19 976 77,1 105,8 32 177 

(C32.5) 
Medicīnas un 
zobārstniecīb

as 
instrumentu 

un piederumu 
ražošana 

2008 61 828 18 725 54,3 1 559 7 263 6 982 16,8 73,2 6 684 

2009 57 178 18 242 35,5 1 511 7 348 7 268 10,8 69,7 5 076 

2010 nav datu 19 840 40,8 1 636 7 920 8 047 12,7 64,8 4 815 

(C33) Iekārtu 
un ierīču 

remonts un 
uzstādī šana 

2008 155 302 34 993 276,2 7 250 31 406 21 473 250,2 380,1 19 579 

2009 nav datu 34 705 187,0 6 476 32 170 15 123 207,4 312,1 13 644 

2010 nav datu 32 797 207,1 7 212 29 165 15 519 204,7 232,0 15 389 

(38.3) 
Otrreizējā 
pārstrāde 

2008 56 145 7 820 94,2 2 375 11 488 8 264 114,5 179,4 9 177 

2009 37 600 5 730 54,4 1 373 7 146 4 858 60,2 86,2 7 033 

2010 nav datu 6 039 nav datu 2 178 10 295 6 124 97,1 114,8 8 919 

Kopā 

2008 2 863 698 922 744 2 410 204 411 328 741 436 936 1 873,50 2 225 232 402 

2009 2 193 269 725 088 1 525 148 589 262 802 316 911 1 165,40 1 325 176 110 

2010 --- 880 295 2 259 166 371 262 490 345 108 1 509,10 1 451 186 469 

2009. gads 
salīdzinājumā ar 

2008. gadu  
-23,4% -21,4% -36,7% -27,3% -20,1% -27,5% -37,8% -40,5% -24,2% 

2010. gads 
salīdzinājumā ar 

2009. gadu 
--- 21,4% 48,2% 12,0% -0,1% 8,9% 29,5% 9,6% 5,9% 

2010. gads 
salīdzinājumā ar 

2008. gadu 
--- -4,6% -6,3% -18,6% -20,2% -21,0% -19,5% -34,8% -19,8% 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot produkcijas vērtības datus lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka 
2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu produkcijas vērtība Latvijā kopumā ir pieaugusi straujāk 
nekā lielākajās ES valstīs. Tas liecina, ka Latvijā ar metālu ražošanu un apstrādi saistītā apakšnozare ir 
straujāk atkopusies no ekonomiskās krīzes sekām. Taču jāpiebilst, ka 2009. gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo periodu Latvijā produkcijas vērtības kritums bija lielāks nekā lielākajās ES valstīs (Tabula Nr. 
5).  

Analizējot procentuālās izmaiľas 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu, redzams, ka Latvijā 
produkcijas vērtības samazinājums ir lielāks nekā lielākajās ES valstīs. Tas norāda, ka Latvijā ar metālu 
ražošanu un apstrādi saistītā apakšnozare nav tik lielā mērā atguvusies no krīzes sekām kā šī 
apakšnozare lielākajās ES valstis. Tas ir skaidrojams ar būtisku produkcijas vērtības kritumu krīzes 
periodā, salīdzinot ar lielākajām ES valstīm. Produkcijas vērtības izmaiľu rādītāji Latvijā 2010. gadā 
norāda uz iespējamu turpmāku apakšnozares attīstību. 

2010. gadā salīdzinājumā to ar pārējām Baltijas valstīm Latvijā lielākajā daļā sektoru ir 
vismazākā produkcijas vērtība,. Taču kopumā produkcijas vērtības izmaiľas 2010. gadā salīdzinājumā 
ar 2009. gadu vislielākās bijušas Latvijā. Tas liecina, ka ar metālu ražošanu un apstrādi saistītā 
apakšnozare Latvijā atveseļojas straujāk nekā pārējās Baltijas valstīs.  
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Tabula Nr. 6. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares sektoru apgrozījums no 
2005. līdz 2011.

12
 gadam (tūkst. Ls) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % izmaiņas 

(C24) Metālu ražošana 230 214 273 786 325 963 344 060 229 079 306 769 300 088 -2,2% 

(C25) Gatavo 
metālizstrādājumu ražošana, 
izľemot mašīnas un iekārtas 

175 599 236 086 313 424 330 281 193 417 236 883 240 474 1,5% 

(C27) Elektrisko iekārtu 
ražošana 

72 462 80 415 104 795 106 090 64 891 80 533 101 228 25,7% 

(C28) Citur neklasificētu 
iekārtu, mehānismu un 
darba mašīnu ražošana 

74 435 95 898 110 884 111 070 58 467 76 951 82 608 7,4% 

(C29) Automobiļu, piekabju 
un puspiekabju ražošana 

26 504 46 126 64 970 75 413 35 879 54 149 78 139 44,3% 

(C30) Citu transportlīdzekļu 
ražošana 

65 514 72 570 87 481 87 587 46 235 58 385 61 407 5,2% 

(C32.5) Medicīnas un 
zobārstniecības instrumentu 
un piederumu ražošana 

6 110 10 811 10 156 11 975 7 795 nav datu nav datu -34,9% 

(C33) Iekārtu un ierīču 
remonts un uzstādīšana 

102 606 107 548 176 084 241 736 193 163 185 849 nav datu -3,8% 

(E38.3) Otrreizējā pārstrāde 51 699 65 618 81 744 78 618 41 690 nav datu nav datu -47,0% 

Kopā 805 143 988 858 1 275 501 1 386 830 870 616 999 519 863 944 -13,6% 

Avots: CSP 

Aplūkojot ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares apgrozījuma izmaiľas, 
redzams, ka 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās 
apakšnozares sektoru apgrozījums kopumā ir pieaudzis tikai nedaudz. Izľēmumi ir automobiļu, piekabju 
un puspiekabju ražošanas un elektrisko iekārtu ražošanas sektori, kuru apgrozījums šajā laika periodā ir 
pieaudzis par attiecīgi 44,3% un 25,7%. Turpretim 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu apgrozījums 
visos sektoros, līdzīgi kā produkcijas vērtība, ir pieaugudzis gandrīz visos sektoros aptuveni par trešo 
daļu, izľemot iekārtu un ierīču apkalpošanas sektoru. Tas liecina, ka pēc ekonomiskās lejupslīdes 
vērojams straujš apgrozījuma kāpums, taču 2011. gadā tas ir izlīdzinājies, veidojot mērenu 
apakšnozares attīstību (Tabula Nr. 6).  

2011. gadā elektrisko iekārtu ražošanas un automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas 
sektoru apgrozījums ir aptuveni 2008. gada apgrozījuma līmenī, lai gan pārējo ar metālu ražošanu un 
apstrādi saistītās apakšnozares sektoru rādītāji joprojām ir zem 2008. gada apgrozījuma līmeľa. Tas 
norāda, ka ar metālu ražošanu un apstrādi saistītā apakšnozare nav sasniegusi pirmskrīzes apgrozījuma 
līmeni, kad tas bijis visaugstākais analizētajā laika periodā (Tabula Nr. 6).  

Tabula Nr. 7. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares sektoru apgrozījums 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam (milj. EUR) 

  
ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(C24)Metālu 
ražošana 

2008 400 000 110 121 52,0 37 012 40 698 71 311 489,6 83,2 24 907 

2009 250 000 70 550 24,3 21 856 26 871 39 137 324,6 52,6 16 278 

2010 nav datu 87 670 46,4 29 523 33 701 44 327 432,9 63,7 20 641 

(C25) 
Gatavo 

metālizstrā
dājumu 

ražošana, 
izņemot 

mašīnas un 
iekārtas 

2008 495 240 119 673 1 079,5 45 487 52 846 100 103 470,0 698,5 41 601 

2009 383 128 93 889 670,7 31 801 45 288 75 061 274,1 374,5 31 212 

2010 nav datu 105 474 841,8 33 685 48 093 78 920 334,3 421,1 32 582 

(C27) 
Elektrisko 

iekārtu 
ražošana 

2008 248 399 89 016 454,9 19 790 28 781 36 399 140,5 206,6 11 524 

2009 200 461 76 884 315,1 14 397 19 990 27 809 88,6 105,9 10 462 

2010 nav datu 76 207 360,5 12 979 21 632 24 498 107,9 124,3 11 658 

                                                      
 
 
12

 Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2011. gadu nav pilnībā ietvēruši datus par visiem darbības veidiem, tāpēc 2011. gadā 

apgrozījums varētu būs lielāks.   
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ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(C28) Citur 
neklasificē 
tu iekārtu, 

mehānismu 
un darba 
mašīnu 

ražošana 

2008 600 000 227 300 313,4 23 056 46 982 113 982 158,1 269,9 37 633 

2009 460 000 173 925 177,3 16 271 36 498 85 880 82,8 179,4 29 713 

2010 nav datu 91 860 205,8 16 211 27 076 34 315 108,6 213,7 14 776 

(C29) 
Automobiļu 
piekabju un 
puspiekab 
ju ražošana 

2008 700 000 293 528 210,4 52 955 75 148 53 665 107,3 205,8 55 267 

2009 522 000 229 042 134,1 42 081 54 105 39 247 50,8 52,1 36 669 

2010 nav datu 184 757 266,5 16 036 38 397 93 257 76,4 110,0 33 361 

(C30) Citu 
transportlī 

dzekļu 
ražošana 

2008 170 000 31 626 54,2 15 590 42 249 26 021 124,6 187,7 28 731 

2009 160 922 30 369 40,9 13 253 40 413 22 864 65,5 120,5 28 304 

2010 nav datu 280 680 40,9 47 615 58 998 42 344 82,4 131,4 47 288 

(C32.5) 
Medicīnas 

un 
zobārstnie 

cības instru 
mentu un 

piederumu 
ražošana 

2008 56 183 16 991 57,1 1 359 5 598 6 697 17,0 85,7 5 210 

2009 52 667 16 066 37,9 1 340 5 893 7 067 11,0 77,3 4 212 

2010 nav datu 17 472 42,1 1 425 6 313 7 466 13,4 77,8 4 109 

(C33) 
Iekārtu un 

ierīču 
remonts un 
uzstādīšana 

2008 144 830 34 488 292,3 6 924 26 192 20 891 344,0 376,1 18 868 

2009 130 000 34 365 206,3 6 358 26 729 15 109 273,7 314,4 12 412 

2010 nav datu 30 141 234,8 7 044 24 391 14 719 262,2 236,2 14 110 

(38) 
Otrreizējā 
pārstrāde 

2008 49 046 nav datu 108,5 2 237 10 249 7 868 111,9 182,1 8 663 

2009 34 090 nav datu 67,0 1 232 7 018 4 738 59,1 106,8 6 848 

2010 nav datu 6 034 nav datu 1 854 3 888 5 262 96,7 148,0 7 944 

Kopā 

2008 1791847 1 018 486 2 622 214 062 391 736 447 010 1 963 2 296 252 799 

2009 2316207 814 545 1 674 156 745 324 965 332 387 1 230 1 384 195 356 

2010 --- 902 136 2 039 169 074 343 995 360 331 1 515 1 526 221 651 

2009. gads 
salīdzinājumā ar 

2008. gadu  
29,3% -20,0% -36,2% -26,8% -17,0% -25,6% -37,3% -39,7% -22,7% 

2010. gads 
salīdzinājumā ar 

2009. gadu 
--- 10,8% 21,8% 7,9% 5,9% 8,4% 23,1% 10,3% 13,5% 

2010. gads 
salīdzinājumā ar 

2008. gadu 
--- -11,4% -22,3% -21,0% -12,2% -19,4% -22,8% -33,5% -12,3% 

Avots: Eurostat 

Izvērtējot ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares apgrozījuma izmaiľas 
lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka apgrozījums tāpat kā produkcijas vērtība 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu Latvijā ir pieaudzis straujāk nekā lielākajās ES valstīs. 
Analizējot procentuālās izmaiľas 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu, redzams, ka analizētajās 
valstīs apgrozījums apakšnozarē kopumā ir samazinājies. Apgrozījums 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2008. gadu ar metālu ražošanu un apstrādi saistītajā apakšnozarē Latvijā ir samazinājies vairāk nekā 
lielākajās ES valstīs kopumā. Tas norāda, ka Latvijā šī apakšnozare nav tik lielā mērā atguvusies no 
ekonomiskās krīzes salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm (Tabula Nr. 7).  

Latvijā un Igaunijā ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares apgrozījuma izmaiľas 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir līdzīgas, turpretim Lietuvā apgrozījums pieaudzis divas reizes 
mazāk nekā Latvijā un Igaunijā. Neskatoties uz to, apakšnozares apgrozījums Latvijā ir vismazākais 
starp Baltijas valstīm. Tomēr ir jāpiebilst, ka 2010. gadā apgrozījums ir pietuvojies ar metālu ražošanu un 
apstrādi saistītās apakšnozares apgrozījumam Lietuvā. Attīstības tendences norāda, ka Latvijā šī 
apakšnozare palielina savu nozīmi arī Baltijas valstu kontekstā (Tabula Nr. 7).  
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Izvērtējot pievienoto vērtību ar metālu ražošanu un apstrādi saistītajā apakšnozarē, redzams, ka 
2010. gadā apakšnozares sektoru pievienotā vērtība kopumā ir pieaugusi par ceturto daļu, izľemot 
iekārtu un ierīču apkalpošanas sektoru. Pievienotās vērtības pieaugums šajā laika periodā ir bijis 
mazāks nekā apgrozījuma un produkcijas vērtības pieaugums (Tabula Nr. 4 un Tabula Nr. 6). Tas 
liecina, ka šajā apakšnozarē pievienotā vērtība nav spējusi tikt līdzi apgrozījuma un produkcijas vērtības 
izmaiľām. Šāds rādītājs neliecina par pozitīvām nozares turpmākās attīstības iespējām (Tabula Nr. 8).  

Tabula Nr. 8. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares sektoru pievienotā vērtība 
no 2005. līdz 2010. gadam (tūkst. Ls) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% izmaiņa
s 

(C24) Metālu ražošana 44 128 69 489 70 538 56 859 27 234 35 278 29,5% 

(C25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, 
izľemot mašīnas un iekārtas 

56 473 70 716 107 856 108 055 57 345 67 097 17,0% 

(C27) Elektrisko iekārtu ražošana 21 436 27 171 40 090 37 189 19 019 23 713 24,7% 

(C28) Citur neklasificētu iekārtu, 
mehānismu un darba mašīnu ražošana 

29 363 36 089 45 300 46 332 26 145 32 557 24,5% 

(C29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju 
ražošana 

7 986 10 247 17 116 18 102 7 670 16 618 116,7% 

(C30) Citu transportlīdzekļu ražošana 17 826 20 855 24 396 31 616 15 275 16 959 11,0% 

(C32.5) Medicīnas un zobārstniecības 
instrumentu un piederumu ražošana 

2 598 4 582 5 168 5 562 3 265 nav datu -41,3% 

(C33) Iekārtu un ierīču remonts un 
uzstādīšana 

28 570 33 069 55 735 70 017 59 858 58 119 -2,9% 

(E38.3) Otrreizējā pārstrāde 3 176 7 788 8 148 8 007 4 535 nav datu -43,4% 

Kopā 211 556 280 006 374 347 381 739 220 346 250 341 13,6% 

Avots: CSP 

Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītajā apakšnozarē pievienotā vērtība 2010. gadā veidoja 
aptuveni ceturto daļu no apakšnozares apgrozījuma. Aplūkojot to atsevišķi pa sektoriem, redzams, ka  
kopumā visos sektoros pievienotā vērtība veido trešo daļu no attiecīgā sektora apgrozījuma. Izľēmums 
ir automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas sektors, kur pievienotā vērtība ir 42% no šī sektora 
apgrozījuma, un metālu ražošanas sektors, kur pievienotā ir tikai 11% no šī sektora apgrozījuma. Tas 
norāda, ka metālu ražošanas sektors, lai gan veido trešo daļu no visas apakšnozares apgrozījuma, dod 
mazāku pienesumu apakšnozarē nekā pārējie sektori (Tabula Nr. 8).  

Tabula Nr. 9. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares sektoru pievienotā vērtība 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam (milj. EUR) 

  
ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(C24)Metālu 
ražošana 

2008 80 000 23 416 15,5 6 656 7 716 10 367 80,9 17,1 6 918 

2009 nav datu 15 992 -0,7 3 244 4 923 5 543 38,6 5,2 3 507 

(C25) Gatavo 
metālizstrādāju

mu ražošana 

2008 170 434 44 406 250,5 16 124 18 515 28 670 153,8 211,2 17 495 

2009 136 723 35 276 188,2 11 637 16 321 23 395 81,3 109,7 13 214 

(C27) Elektrisko 
iekārtu 

ražošana 

2008 74 986 31 022 107,3 4 751 8 088 9 014 49,2 49,9 4 325 

2009 66 106 28 676 73,9 3 806 6 871 7 688 26,2 23,9 3 876 

(C28) Citur 
neklasificētu 

iekārtu, 
mehānismu un 
darba mašīnu 

ražošana 

2008 nav datu 77 444 98,8 7 421 14 616 29 559 65,9 86,2 13 942 

2009 150 000 59 825 58,3 5 897 11 880 23 953 37,0 62,0 11 853 

(C29) 
Automobiļu, 
piekabju un 
puspiekabju 

ražošana 

2008 nav datu 58 610 74,8 8 985 15 390 9 047 25,8 35,9 12 838 

2009 99 000 43 639 43,0 7 071 10 914 7 602 10,9 13,9 6 565 

(C30) Citu 
transportlīdzek 

ļu ražošana 

2008 50 000 8 871 14,4 3 669 11 383 6 326 45,0 68,2 10 564 

2009 43 239 8 118 12,5 3 135 10 530 5 163 21,6 47,5 8 944 
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ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(C32.5) 
Medicīnas un 

zobārstniecības 
instrumentu un 

piederumu 
ražošana 

2008 24 960 7 924 23,6 709 2 947 2 464 7,9 36,3 2 544 

2009 24 066 7 590 15,6 642 3 010 2 296 4,6 35,7 2 444 

Kopā 
2008 400 379 251 694 585 48 314 78 654 95 447 429 505 68 626 

2009 519 134 199 117 391 35 433 64 448 75 639 220 298 50 401 

% izmaiņas  29,7% -20,9% -33,2% -26,7% -18,1% -20,8% -48,6% -41,0% -26,6% 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot pievienotās vērtības dinamiku lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, 
ka 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Latvijā visās ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās 
apakšnozares sektoros pievienotās vērtības izmaiľas salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm bijušas 
viszemākās. Pievienotās vērtības izmaiľas apakšnozarē 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu 
kopumā ir divas reizes mazākas nekā vidēji lielākajās ES valstīs. Tas liecina par to, ka ekonomiskā krīze 
Latvijā būtiski ietekmējusi apakšnozares pievienoto vērtību (Tabula Nr. 9).  

2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu no visām Baltijas valstīm tieši Latvijā pievienotā vērtība 
samazinājās visvairāk. Tas norāda, ka Baltijas valstīs ekonomiskā krīze ar metālu ražošanu un apstrādi 
saistīto apakšnozari visvairāk skārusi Latvijā. Turklāt kopumā Latvijā salīdzinājumā ar pārējām Baltijas 
valstīm ir vismazākā pievienotā vērtība un pievienotās vērtības atšķirības ir augstākas nekā atšķirības 
apgrozījumā. Proti, ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares apgrozījums Latvijā ir līdzīgā 
līmenī ar Lietuvu un par ceturto daļu mazāks nekā Igaunijā (Tabula Nr. 7). Turpretim pievienotā vērtība 
Latvijā ir par ceturto daļu mazāka nekā Lietuvā un par 44% mazāka nekā Igaunijā.  

Ražotāju cenu izmaiņas 

Aplūkojot ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares ražotāju cenu indeksu laika 
periodā no 2009. līdz 2011. gadam, redzams, ka kopumā ražotāju cenas šajā laika periodā nav būtiski 
mainījušās. Izľēmums ir metālu ražotas sektors, kam ražotāju cenas 2011. gada beigās salīdzinājumā 
ar 2009. gada beigām ir pieaugušas par aptuveni 50% (Attēls Nr. 3).  

Salīdzinot ražotāju cenu izmaiľas ar produkcijas vērtību ir iespējams noteikt aptuvenās 
pieprasījuma izmaiľas aplēses. Produkcijas vērtību veido produkcijas izlaide, kas tiešā mērā ir atkarīga 
no pieprasījuma pēc produkcijas, kā arī produkcijas cenas. Ražotāju cenu indekss norāda produkcijas 
cenu izmaiľas.  

Kopumā 2009. gadā ražotāju cenas nedaudz samazinājušās, bet produkcijas vērtība 2009. gadā 
salīdzinājumā ar 2008. gadu samazinājās daudz lielākā apmērā nekā ražotāju cenas. Tas norāda uz 
pieprasījuma kritumu šajā laika periodā. 

Saskaľā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas sniegto informāciju
13

 
2009. gadā bija vērā ľemams pieprasījuma kritums ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās 
apakšnozares produkcijai kopumā. 2010. gadā ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares 
sektoros kopumā bija vērojams pieprasījuma pieaugums, jo ražotāju cenas 2010. gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu pieauga mazākā apmērā nekā produkcijas vērtības izmaiľas šajā laika posmā. To 
apstiprina arī iepriekš analizētā informācija par nozares jūtīgumu uz ārējo ekonomisko ietekmi. 
Ekonomiskajai izaugsme palielinoties (2010. gadā Latvijas IKP pieauga par 3,7%, bet apakšnozares 
makroekonomiskie rādītāji pieauga lielākā apmērā nekā Latvijas IKP.

14
 

                                                      
 
 
13 

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, 
http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=21&lang=1. 
14

 Danis Gašpuitis, (2011) Pēdējo desmit gadu laikā Latvijas IKP vidēji audzis par 4,1% gadā 

http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/pedejo-desmit-gadu-laika-latvijas-ikp-videji-audzis-par-4-1-proc-gada-767034. 
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Attēls Nr. 3 
Ar ražošanu saistītās metālapstrādes apakšnozares sektoru ražotāju cenu indekss no 2009. līdz 

2011. gadam (2005=100) 
Avots: CSP 

Iekārtu un ierīču apkalpošanas sektorā 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija 
vērojams produkcijas vērtības kritums. Uz to norāda arī ražotāju cenu indekss, kas samazinājies 
vienīgais šajā laikā. 2011. gadā kopumā vērojamas stabilas ražotāju cenas. Tāpēc 2011. gadā uzrādītie 
rezultāti par produkcijas izmaiľām lielā mērā ir saistāmi ar pieprasījuma izmaiľām pēc apakšnozares 
produkcijas 2011. gadā. 

Ārējā tirdzniecība 

Eksports ir ļoti būtisks valsts attīstībai un tirgus bilances uzlabošanai, tas arī nodrošina valsts 
relatīvo konkurētspēju.  

Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares ir eksporta orientētas, proti, eksportēti 
tiek vidēji ap 80% no saražotās produkcijas. Apakšnozare ieľem vadošo vietu Latvijas preču eksporta 
struktūrā, nodrošinot trešo daļu kopējā preču eksporta (Attēls Nr. 4).  

 
Attēls Nr. 4 

Latvijas preču eksporta struktūra 2009. gadā (%) 
Avots: Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, www.masoc.lv 

Saskaľā ar statistikas datiem mašīnbūves un metālapstrādes produkcija 2009. gadā veidoja 
aptuveni 33% kopējā preču eksporta, tai sekoja pārtikas nozares produkcijai, veidojot 18% kopējā 
eksporta apjoma. 
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Sagaidāms, ka 2011. gadā ar metālu ražošanu un apstrādi saistīto apakšnozares produkti būs 
nozīmīgākieeksporta pieauguma virzītāji.

15
 Šāda tendence norāda uz nozares turpmāku attīstību. Par to 

liecina arī apgrozījuma izmaiľas 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu (Tabula Nr. 6).  

Atbilstoši Latvijas ārējās tirdzniecības statistikai nozares produkcija tiek eksportēta uz vairāk 
nekā 100 pasaules valstīm. Līdz ar to eksporta tirgu ģeogrāfija ir ļoti plaša. Nākamajā attēlā ir parādīti 
nozīmīgākie tirdzniecības reģioni. 

 
Attēls Nr. 5 

Eksporta sadalījums pa galvenajām valstu grupām un reģioniem (%)
16

 
Avots: Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, www.masoc.lv  

Aptuveni 70% nozares produkcijas tiek realizēta ES valstīs un gandrīz 30% - Baltijas valstīs, 
proti, Lietuvā un Igaunijā. Par nozīmīgiem eksporta tirgus reģioniem uzskatāmas arī NVS valstis, 
Skandināvija un citas Ziemeļvalstis (Attēls Nr. 5). 

 
Attēls Nr. 6 

Galvenie nozares eksporta tirgi (%) 
Avots: Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, www.masoc.lv 

Analizējot eksporta tirgus sadarbības partnerus valstu sadalījumā, redzams, ka galvenās 
eksporta valstis ir Lietuva (15% visas eksportētās produkcijas), Igaunija (12%), Vācija (9%) un Krievija 
(7%) (Attēls Nr. 6).  

Pamatojoties uz statistikas datiem galvenokārt produkcija tiek eksportēta uz tuvējām valstīm ar 
labiem transporta tīkliem, kā arī uz tradicionālajām eksporta valstīm – Vāciju, Krieviju, Zviedriju un 
pārējām Baltijas valstīm. Šīs valstis ir lielākie eksporta partneri arī valstij kopumā.

17
 

 

                                                      
 
 
15

 DnB bankas ekonomikas eksperts Pēteris Strautiľš: http://www.peterisstrautins.lv/sagaidams-ka-2011-gada-nozimigaka-

eksporta-pieauguma-virzitaja-bus-metalapstrades-un-masinbuves-nozare/. 
16

 Attēlā ES-27 ir ietverts ES-15 un Baltijas valstis, kā arī daļa Skandināvijas un Ziemeļvalstu, tāpēc procentuālais apjoms 

pārsniedz 100%. 
17

 BalticExport.com Latvijas ārējā tirdzniecība http://balticexport.com/?article=latvijas-areja-tirdznieciba&lang=lv. 
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Tabula Nr. 10. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares sektoru produkcijas izlaide 
un eksportspēja 2011. gadā (tūkst. Ls, %) 

2011. gads Produkcijas izlaide Vietējā tirgū, % Eksports, % 

(24) Metālu ražošana   299 964  nav datu nav datu 

(25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izľemot 
mašīnas un iekārtas 

  244 707  37,85 62,15 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana   100 191  18,90 81,10 

(28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba 
mašīnu ražošana 

  77 951  15,03 84,98 

(29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana   77 493  7,28 92,73 

(30) Citu transportlīdzekļu ražošana   71 469  nav datu nav datu 

(31) Mēbeļu ražošana   79 234  21,55 78,45 

(33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana   106 014  84,48 15,53 

Kopā  1 057 022  30,85 69,15 

Avots: CSP 

2011. gadā ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares eksportētās produkcijas 
vērtība bija Ls 731 milj. Tas kopumā ir gandrīz 70% no kopējās apakšnozares produkcijas izlaides. 
Ľemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes eksportspējas datus un metālu ražošanas un citu 
transportlīdzekļu ražošanas datus par 2008. gadu, proti, attiecīgi veidojot 81,2% un 76,1% lielu 
eksportspēju, kā arī pieaugošo eksporta tendenci, kopējā eksportspēja 2011. gadā būs lielāka, nekā 
šobrīd prognozēts.

18
  

Automobiļu apkopes un remonta apakšnozares raksturojums 

Aplūkojot automobiļu apkopes un remonta apakšnozares makroekonomiskos rādītājus, 
redzams, ka visi rādītāji 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies. Vislielākais 
kritums vērojams pievienotajā vērtībā - gandrīz par deviľiem procentiem (Tabula Nr. 11). 

Tabula Nr. 11. Automobiļu apkopes un remonta apakšnozares makroekonomiskie rādītāji no 
2005. līdz 2010. gadam (tūkst. Ls) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 % izmaiņas 

Produkcijas vērtība  54 568 72 452 122 015 130 318 88 686 84 207 -5,05% 

Apgrozījums  61 560 91 899 128 741 138 097 92 483 91 644 -0,91% 

Pievienotā vērtība  18 039 30 546 41 808 45 088 25 386 23 162 -8,76% 

Avots: CSP 

Automobiļu apkopes un remonta apakšnozares tāpat kā ar metālu ražošanu un apstrādi 
saistītās apakšnozares pievienotās vērtības izmaiľas gan 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu, gan 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir samazinājušās lielākā apmērā nekā apgrozījums un 
produkcijas vērtība. Tas vērtējams negatīvi (Tabula Nr. 11).  

Tabula Nr. 12. Automobiļu apkopes un remonta apakšnozares makroekonomiskie rādītāji 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam (milj. EUR) 

  
ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Latvija Lietuva Lielbritānija 

Produkcijas 
vērtība 

2008 80 966,22 11 147,70 110,2 10 372,40 7 526,80 185,5 185,1 15 922,20 

2009 72 832,30 14 332,10 96,2 9 465,60 7 083,80 125,7 119,3 14 147,50 

Apgrozījums 

2008 118 352,90 17 394,00 124,4 11 107,50 19 179,60 196,5 240,9 20 869,60 

2009 118 963,04 25 709,10 107,5 9 902,70 20 269,40 131,1 163,3 18 914,40 

2010 nav datu 25 323,40 130,2 9 897,80 19 625,20 129,3 155,8 20 065,90 

Pievienotā 
vērtība 

2008 36 631,10 7 203,50 39,4 3 889,60 5 231,90 40,8 67,5 6 105,20 

2009 37 423,90 9 975,60 31,9 3 476,30 5 612,20 36 41,6 6 335,20 

Avots: Eurostat 

Analizējot automobiļu apkopes un remonta apakšnozares makroekonomiskos rādītājus 
lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka Latvijā šī apakšnozare 2009. gadā 
salīdzinājumā ar 2008. gadu ir samazinājusies visvairāk. Lai gan produkcijas vērtība Latvijā 2009. gadā 
pārsniedz produkcijas vērtību citās Baltijas valstīs, apgrozījums šajā laika periodā ir vismazākais (Tabula 
Nr. 12).  

                                                      
 
 
18

 Centrālā statistikas pārvalde, apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšľiem (tūkst. Ls; %) 

http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp. 
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5.2. Nozares attīstības prognozes 
Ľemot vērā tirgus apjoma izmaiľas metālapstrādes nozares sektoros, aptaujas ietvaros 

uzľēmumu pārstāvjiem tika lūgts novērtēt nozares attīstības tendences tuvāko trīs gadu laikā. 

Nozares attīstības prognozes 

Kopumā liela daļa aptaujāto uzľēmumu atzīst, ka metālapstrādes nozares nākotnē attīstīsies. 

 
Attēls Nr. 7 

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

Avots: Aptaujas dati 

No aptaujātajiem metālapstrādes nozares uzľēmumu pārstāvjiem visoptimistiskākie ir vidējie 
uzľēmumi, proti, 38,5% atzīst, ka metālapstrādes nozare kopumā nākotnē attīstīsies. Mikro un vidējo 
uzľēmumu vidū lielākā daļa aptaujāto uzľēmumu uzskata, ka nozare nākotnē varētu strauji attīstīties, 
proti, tāds viedoklis ir 1,4% mikrouzľēmumu un 7,7% vidējo uzľēmumu. Gan lielie, gan mazie 
uzľēmumi uzskata, ka nozare varētu attīstīties, bet ne strauji. Liela daļa uzľēmumu atzīst, ka nozares 
attīstība paliks tādā pašā līmenī (to norāda aptuveni 44 – 55% aptaujāto uzľēmumu). Turpretim 
20% aptaujāto mikrouzľēmumu domā, ka nākotnē uzľēmumu attīstība sašaurināsies. 

Latvijas virsbūvju remontētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs norāda, ka līdz 2007. gadam 
bija vērojams ļoti būtisks pieaugums auto tirdzniecībā, līdz ar to arī sektors strauji attīstījās un bija 
vērojams būtisks cenu pieaugums. 2008. gada sākumā auto virsbūvju remonta darbības joma (auto 
krāsošana, auto skārdniecība) pieredzēja apjoma kritumu līdz pat 70 – 80%. Vēl šobrīd ekonomiskā 
aktivitāte ir salīdzinoši zema. Uzľēmuma pārstāvis norāda, ka tuvāko gadu laikā sektora attīstība būs 
mērena. 

Savukārt A/S „RVR” pārstāvis norāda, ka tuvākajā nākotnē attīstības perspektīvas varētu 
saglabāties tiem uzľēmumiem, kas ir spējuši ieiet austrumu vai rietumu tirgu apritē, kur tie strādā kā 
apakšuzľēmēji. Pārsvarā tie ir nelieli vai vidēji uzľēmumi, kas strādā ar nestandarta aprīkojumu. Visiem 
uzľēmumiem ir cenu veidošanas problēma, proti, izstrādājuma cena kļūst nekonkurētspējīga, jo 
energoresursu (degvielas, gāzes, elektrības u.c.) izmaksas, materiālu cenas, pakalpojumu cenas 
(elektrības piegādes, ūdens) un nodokļi ir pārāk lieli. Šīs ir galvenās komponentes cenas veidošanā, 
tāpēc labākā situācijā ir mazie uzľēmumi, kuriem ir neliela ražotne ar mazām uzturēšanas izmaksām un 
iespēja izmantot darbiniekus ar mazām algām. Uzľēmuma pārstāvis norāda, ka lielākiem uzľēmumiem, 
kas būtu spējīgi ražot preces ar lielu pievienoto vērtību, nepieciešams valsts atbalsts potenciālo 
pasūtītāju vai investoru piesaistīšanai, kā tas notiek Polijā, Čehijā un Ungārijā, lai lobētu savu vietējo 
ražotāju intereses. 

Atskatoties uz uzľēmuma apgrozījuma izmaiľām 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu, 
apgrozījums ar metālu ražošanu un apstrādi saistītajā apakšnozarē pieauga, taču lēnāk nekā 2010. 
gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Jāľem vērā, ka nozari lielā mērā ietekmē ārējā ekonomiskā 
situācija.Tāpēc, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, sagaidāms, ka attīstīsies arī nozare. Turklāt šobrīd 
redzams, ka ražotāju cenas ir stabilas, lai gan pēc eksperta teiktā nozares attīstību lielā mērā ietekmē 
izejvielu cenu izmaiľas. Turklāt, ľemot vērā eksporta tendences, augstais eksportspējas īpatsvars, kā 
arī tā pieauguma tendence un lielāko ES valstu pozitīvie makroekonomiskie rādītāji liecina par nozares 
turpmāko attīstību. 
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6. Nozares salīdzinājums ar situāciju citās 
Eiropas valstīs 

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

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

uzľēmējdarbības rādītāji, investīcijas un nozares attīstības tendences Latvijā un citās ES valstīs. Šajā 
sadaļā abas apakšnozares skatītas kopā. 

Uzņēmumu skaits nozarē  

2010. gadā nozarē kopā strādāja vairāk nekā trīs ar pusi tūkstoši uzľēmumu. 2010. gadā ar 
metālu ražošanu un apstrādi saistītajā apakšnozarē kopā darbojās vairāk nekā 1 800 uzľēmumu jeb par 
aptuveni deviľiem procentiem mazāk nekā iepriekšējā gadā. 2010. gadā tikpat daudz uzľēmumu 
darbojās arī automobiļu apkopes un remonta apakšnozarē, taču salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
uzľēmumu skaits ir samazinājies mazāk, nekā ar metālu ražošanu un apstrādi saistītajā apakšnozarē 
(Tabula Nr. 13). 

Tabula Nr. 13. Metālapstrādes nozares sektoru uzņēmumu skaits no 2005. līdz 2010. gadam 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% izmaiņa
s 

(C24) Metālu ražošana 19 23 25 32 29 28 -3,4% 

(C25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, 
izľemot mašīnas un iekārtas 

561 648 687 747 736 690 -6,3% 

(C27) Elektrisko iekārtu ražošana 45 50 51 62 59 60 1,7% 

(C28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu 
un darba mašīnu ražošana 

111 123 118 130 117 116 -0,9% 

(C29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju 
ražošana 

27 26 25 29 30 28 -6,7% 

(C30) Citu transportlīdzekļu ražošana 32 36 35 39 41 40 -2,4% 

(C32.5) Medicīnas un zobārstniecības 
instrumentu un piederumu ražošana  79 89 87 81 70 66 -5,7% 

(C33) Iekārtu un ierīču remonts un 
uzstādīšana 

404 433 415 478 511 478 -6,5% 

(E38.3) Otrreizējā pārstrāde 55 60 59 63 55 55  0,0% 

Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītā 
apakšnozare 

1 604 1 775 1 747 1 911 1 958 1 813 -4,6% 

(G45.2) Automobiļu apkope un remonts 1 282 1 423 1 519 1 731 1 878 1 815 -3,4% 

Avots: CSP 

2010. gadā gatavo metālizstrādājumu ražošanas sektorā strādāja 690 uzľēmumu un iekārtu un 
ierīču apkalpošanas sektorā - 478 uzľēmumi.  

Latvijas virsbūvju remontētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs norāda, ka saskaľā ar 
asociācijas un apdrošinātāju apkopoto informāciju pirms ekonomiskās lejupslīdes sektorā strādāja 
aptuveni 250 - 400 uzľēmumu. Turklāt daļa sektora speciālistu ir amatnieki, kas darbu veic individuāli.  
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Attēls Nr. 8 
Metālapstrādes nozares uzņēmumu sadalījums pēc to lieluma 2010. gadā (%) 

Avots: CSP 

Analizējot nozares uzľēmumu skaitu sadalījumā pēc to lieluma, redzams, ka gandrīz 
85% uzľēmumu nozarē ir mikrouzľēmumi. Ľemot vērā iepriekš analizēto, mikrouzľēmumi ir ļoti jūtīgi 
pret ārējo ekonomisko ietekmi, tāpēc, mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, nozares 
makroekonomiskie rādītāji mainās straujāk nekā valstī kopumā.  

Tabula Nr. 14 Uzņēmumu skaits un apgrozījums metālapstrādes nozarē pēc nodarbināto skaita 
2009. gadā 

Darbinieku skaits Uzņēmumi Apgrozījums (tūkst. Ls) 

0-9 2 956 113 297 

10-49 475 187 122 

50-249 82 192 873 

250+ 12 14 584 

Avots: CSP 

Saskaľā ar pieejamiem rādītājiem nozares lielo uzľēmumu apgrozījums 2009. gadā pārsniedza 
Ls 14 500 tūkst., bet faktiski tas varētu būt lielāks, jo saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldes norādīto 
informāciju dažu apakšnozaru apgrozījuma statistika nav pieejama. Nozarē ievērojamais 
mikrouzľēmumu skaits, iespējams, liecina par daudzām tirgus nišām. To var skaidrot arī ar nozares 
attīstībai nelabvēlīgajiem apstākļiem, lai uzľēmumi spētu paplašināties.  

Mazie uzľēmumi ir aptuveni 85% no visiem uzľēmumiem, bet to apgrozījuma īpatsvars ir tikai 
aptuveni 20%. Mazie uzľēmumi, iespējams, ir spējuši paplašināt nišas darbību, kā arī attīstīties līdz ar 
nozares pieaugumu. Tas ir vērojams arī apgrozījumā, kas veido aptuveni 38% kopējā apgrozījuma, 
kamēr mazo uzľēmumu skaits ir aptuveni 14% no visiem uzľēmumiem. Vislielāko uzľēmumu un 
apgrozījuma īpatsvaru veido vidējie uzľēmumi, proti, 2,4% vidējo uzľēmumu veido 40% no visa 
apgrozījuma.  

Tabula Nr. 15. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares ekonomiski aktīvo vienību 
skaits pēc to lieluma kategorijas 2010. gadā 

 
Pavisam Mikro Mazie Vidējie Lielie 

(24) Metālu ražošana 31 17 7 6 1 

(25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izľemot 
mašīnas un iekārtas 

753 579 132 41 1 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana 68 45 14 7 2 

(28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba 
mašīnu ražošana 

125 80 31 12 2 

(29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana 31 16 10 5 - 

(30) Citu transportlīdzekļu ražošana 44 35 5 2 2 

(31) Mēbeļu ražošana 600 491 86 21 2 

(33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 530 438 77 13 2 

84.99% 

12.22% 2.54% 

0.25% 

Mikro Mazie Vidējie Lielie 
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Pavisam Mikro Mazie Vidējie Lielie 

Kopā 2182 1701 362 107 12 

Avots: CSP 

Aplūkojot uzľēmumu skaitu pēc to lieluma, redzams, ka metālu ražošanas un automobiļu, 
piekabju un puspiekabju ražošanas sektoros ir vismazākais mikrouzľēmumu skaits, taču šajos sektoros 
ir vairāk mazo un vidējo uzľēmumu nekā citos sektoros. Kopumā gandrīz katrā sektorā ir viens vai divi 
lielie uzľēmumi (Tabula Nr. 15). 

Tabula Nr. 16. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares uzņēmumu skaits 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam 

  
ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(C24)Metālu 
ražošana 

2008 17 585 2 802 20 1 536 1 095 4 043 32 43 1 584 

2009 17 287 2 777 25 1 443 1 037 3 953 29 36 1 506 

2010 nav datu 2 771 23 1 464 1 189 nav datu 28 35 1 453 

(C25) Gatavo 
metālizstrādājumu 
ražošana, izņemot 

mašīnas un iekārtas 

2008 375 422 38 990 918 42 950 19 477 82 544 747 1 537 26 607 

2009 363 906 37 384 926 39 260 20 653 77 462 736 1 255 26 817 

2010 nav datu 37 327 966 41 087 20 340 nav datu 690 1 234 25 590 

(C27) Elektrisko 
iekārtu ražošana 

2008 50 000 5 412 78 2 823 2 656 9 232 62 95 3 291 

2009 49 957 5 419 68 2 666 2 489 9 220 59 93 2 958 

2010 nav datu 5 397 82 2 662 2 700 nav datu 60 99 2 927 

(C28) Citur 
neklasificētu iekārtu, 
mehānismu un darba 

mašīnu ražošana 

2008 102 512 16 372 144 6 772 7 928 23 924 130 164 10 085 

2009 96 423 15 107 143 6 509 6 134 24 072 117 158 9 209 

2010 nav datu 15 022 125 6 298 7 007 nav datu 116 151 8 642 

(C29) Automobiļu, 
piekabju un 
puspiekabju 

ražošana 

2008 21 029 2 671 56 2 179 2 146 2 260 29 40 3 319 

2009 19 698 2 423 55 2 151 1 796 2 254 30 33 3 001 

2010 nav datu 2 405 47 2 065 2 055 nav datu 28 32 2 794 

(C30) Citu 
transportlīdzekļu 

ražošana 

2008 14 083 963 59 856 995 3 177 39 47 1 773 

2009 14 000 948 65 860 940 3 055 41 42 1 869 

2010 nav datu 956 79 878 1 059 nav datu 40 43 1 856 

(C32.5) Medicīnas un 
zobārstniecības 
instrumentu un 

piederumu ražošana 

2008 60 000 11 878 70 4 278 7 719 16 370 81 201 1 809 

2009 nav datu 9 160 70 4 347 7 449 17 423 70 223 1 870 

2010 nav datu 9 162 67 4 553 7 686 nav datu 66 238 1 823 

(38) Otrreizējā 
pārstrāde 

Kopā 

2008 17 005 436 38 318 4 767 2 890 63 67 2 027 

2009 16 400 443 39 317 4 016 2 987 55 67 1 906 

2010 nav datu 443 65 543 5 240 nav datu 55 72 1 837 

Kopā 

2008 657 636 79 524 1 383 61 712 46 783 144 440 1 183 2 194 50 495 

2009 577 671 73 661 1 391 57 553 44 514 140 426 1 137 1 907 49 136 

2010 --- 73 483 1 454 59 550 47 276 0 1 083 1 904 46 922 

2009. gads salīdzinājumā ar 
2008. gadu 

-12,2% -7,4% 0,6% -6,7% -4,9% -2,8% -3,9% -13,1% -2,7% 

2010. gads salīdzinājumā ar 
2009. gadu 

-97,8% -0,2% 4,5% 3,5% 6,2% --- -4,7% -0,2% -4,5% 

2010. gads salīdzinājumā ar 
2008. gadu 

-98,1% -7,6% 5,1% -3,5% 1,1% --- -8,5% -13,2% -7,1% 

Avots: Eurostat 

Aplūkojot uzľēmumu skaitu lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu kopumā visstraujākais uzľēmumu skaita samazinājums ar 
metālu ražošanu un apstrādi saistītajā apakšnozarē ir bijis Latvijā. Turklāt Latvijā salīdzinājumā ar 
Baltijas valstīm 2009. gadā ir bijis vismazākais uzľēmumu skaits, proti, par 50% mazāks nekā Igaunijā 
un gandrīz divas reizes mazāks nekā Lietuvā (Tabula Nr. 16). 
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Tabula Nr. 17. Automobiļu apkopes un remonta apakšnozares uzņēmumu skaits lielākajās ES 
valstīs un Baltijas valstīs 2008. un 2009. gadā 

  ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Latvija Lietuva Lielbritānija 

2008 415 860 35 786 907 46 349 41 600 1 731 5 181 34 224 

2009 419 493 43 630 956 45 089 41 241 1 878 4 110 34 533 

% izmaiņas 0,90% 21,90% 5,40% -2,70% -0,90% 8,50% -20,70% 0,90% 

Avots: Eurostat 

Analizējot uzľēmumu skaita izmaiľas automobiļu apkopes un remonta apakšnozarē vērojama 
pretēja tendence, proti, Latvijā salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm ir vērojams uzľēmumu skaita 
pieaugums, vienīgi Vācijā uzľēmumu skaita palielinājums ir bijis lielāks nekā Latvijā. Baltijas valstīs 
lielāks uzľēmumu skaits ir vienīgi Lietuvā. Turklāt Latvijā 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ir 
vislielākais uzľēmumu skaita pieaugums Baltijas valstīs (Tabula Nr. 17). 

Nozarēs strādājošo skaits 

Nozares nodarbināto skaita analīze sniedz informāciju par nozares paplašināšanos, 
sašaurināšanos, kā arī tehnoloģiju attīstības un produktivitātes līmeni. 

Tabula Nr. 18. Metālapstrādes nozares sektoru nodarbināto skaits no 2005. līdz 2010. gadam 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 % izmaiņas 

(C24) Metālu ražošana 3 499 3 612 3 653 3 563 3 074 3 037 -1,2% 

(C25) Gatavo metālizstrādājumu 
ražošana, izľemot mašīnas un iekārtas 

8 971 9 657 10 402 10 531 7 541 7 621 1,1% 

(C27) Elektrisko iekārtu ražošana 2 981 3 149 3 620 3 545 2 382 2 144 -10,0% 

(C28) Citur neklasificētu iekārtu, 
mehānismu un darba mašīnu ražošana 

5 598 5 700 5 332 4 601 2 728 2 780 1,9% 

(C29) Automobiļu, piekabju un 
puspiekabju ražošana 

989 1 246 1 344 1 437 898 1 021 13,7% 

(C30) Citu transportlīdzekļu ražošana 3 887 3 531 3 042 2 867 2 242 1 992 -11,2% 

(C32.5) Medicīnas un zobārstniecības 
instrumentu un piederumu ražošana 

670 680 658 701 585 549 -6,2% 

(C33) Iekārtu un ierīču remonts un 
uzstādīšana 

4 832 4 346 4 862 6 338 5 832 5 255 -9,9% 

(E38.3) Otrreizējā pārstrāde 620 709 768 715 486 587 20,8% 

Kopā ar rūpniecību saistītajos 
sektoros 

32 047 32 630 33 681 34 298 25 768 24 986 -3,0% 

(G452) Automobiļu apkope un remonts 6 789 7 205 7 720 8 129 7 368 6 835 -7,2% 

Avots: CSP 

Apskatot nodarbināto skaita dinamiku, redzams, ka kopumā 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu vērojams neliels nodarbināto skaita samazinājums, proti, par trīs procentiem ar metālu 
ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozarē un nedaudz lielāks samazinājums automobiļu apkopes un 
remonta apakšnozarē. Kopumā sektoru sadalījumā vērojamas būtiskas nodarbināto skaita atšķirības 
šajā laika periodā, dažos sektoros nodarbināto skaitam palielinoties pat par piekto daļu, kamēr citos 
samazinoties par desmito daļu. Tas liecina par metālapstrādes nozares sektoru nevienmērīgo attīstību. 
Par to liecina arī iepriekšējā sadaļā analizētie makroekonomiskie rādītāji.  

 

Tabula Nr. 19. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītajā apakšnozarē nodarbināto skaits 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam 

  
Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(C24)Metālu 
ražošana 

2008 273 734 434 75 389 102 211 135 111 3 562 1 394 83 594 

2009 257 696 382 66 792 88 505 129 324 3 073 918 68 131 

2010 251 305 484 66 406 nav datu 131 861 3 037 937 69 912 

(C25) Gatavo 
metālizstrādājumu 
ražošana, izņemot 

mašīnas un 
iekārtas 

2008 812 570 13 917 340 547 325 634 533 681 10 503 16 186 329 277 

2009 743 704 11 573 274 113 324 139 501 520 7 501 11 651 325 616 

2010 778 696 11 046 287 403 nav datu 589 627 7 621 11 708 293 812 
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Vācija Igaunija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(C27) Elektrisko 
iekārtu ražošana 

2008 449 969 5 025 67 976 118 099 151 495 3 309 4 350 75 507 

2009 428 935 3 617 60 027 106 890 141 648 2 287 3 000 61 990 

2010 382 480 3 481 53 079 nav datu 115 020 2 007 2 994 46 347 

(C28) Citur 
neklasificētu 

iekārtu, 
mehānismu un 
darba mašīnu 

ražošana 

2008 
1 082 

794 
4 862 127 946 211 960 448 897 4 597 5 868 207 129 

2009 
1 018 

291 
3 664 111 997 195 801 439 082 2 719 5 077 192 084 

2010 
1 011 

255 
3 088 108 300 nav datu 464 961 2 780 4 762 179 429 

(C29) Automobiļu, 
piekabju un 
puspiekabju 

ražošana 

2008 796 347 3 999 163 162 259 467 180 415 1 436 2 912 175 398 

2009 754 286 3 011 145 263 234 168 172 716 890 1 748 154 978 

2010 753 118 3 039 141 926 nav datu 176 505 1 021 1 305 129 198 

(C30) Citu 
transportlīdzekļu 

ražošana 

2008 114 073 780 49 358 133 359 96 751 2 867 3 625 122 032 

2009 113 101 577 46 070 125 544 93 856 2 240 2 768 153 548 

2010 114 745 642 45 119 nav datu 95 766 1 992 1 167 129 397 

(C32.5) Medicīnas 
un zobārstniecības 

instrumentu un 
piederumu 
ražošana 

2008 153 464 991 13 310 44 630 42 714 689 2 395 47 132 

2009 141 806 877 13 669 45 982 43 699 583 2 462 39 060 

2010 152 133 848 17 818 nav datu 62 628 549 2 560 43 470 

(C33) Iekārtu un 
ierīču remonts un 

uzstādīšana 

2008 188 744 4 221 64 435 172 570 125 859 6 313 8 476 111 898 

2009 204 766 3 706 64 632 194 755 115 548 5 779 7 852 80 522 

2010 206 862 3 868 72 300 nav datu 161 183 5 255 7 359 114 088 

(38) Otrreizējā 
pārstrāde 

2008 17 417 619 7 483 24 823 18 108 712 1 756 23 770 

2009 19 058 443 5 938 27 860 18 788 486 1 206 20 825 

2010 19 005 
nav 
datu 

7 892 nav datu 23 144 587 1 235 nav datu 

Kopā 

2008 3 889112 34 848 909606 1 392753 1 733031 33 988 46 962 1 175 737 

2009 3 681643 27 850 788501 1 343644 1 656181 25 558 36 682 1 096 754 

2010 3 669599 26 496 800243 0 1 820695 24 849 34 027 1 005 653 

2009. gads salīdzinājumā ar 
2008. gadu 

-5,3% -20,1% -13,3% -3,5% -4,4% -24,8% -21,9% -6,7% 

2010. gads salīdzinājumā ar 
2009. gadu  

-0,3% -4,9% 1,5% -100,0% 9,9% -2,8% -7,2% -8,3% 

2010. gads salīdzinājumā ar 
2008. gadu  

-5,6% -24,0% -12,0% -100,0% 5,1% -26,9% -27,5% -14,5% 

Avots: Eurostat 

Analizējot ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozarē nodarbināto skaita dinamiku 
Latvijā salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm, redzams, ka Latvijā 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu nodarbināto skaits tāpat kā uzľēmumu skaits samazinājies vairāk nekā vidēji lielākajās ES 
valstīs. Baltijas valstīs nodarbināto skaits samazinājies vienādā apmērā, proti, nodarbināto skaits 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu samazinājies par aptuveni 27% (Tabula Nr. 19).  

Tabula Nr. 20. Automobiļu apkopes un remonta apakšnozarē nodarbināto skaits lielākajās ES 
valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam 

 
ES-27 Vācija Igaunija Spānija Francija Latvija Lietuva Lielbritānija 

2008 10 264 157 126 3 482 114 424 117 225 7 958 10 228 167 147 

2009 10 728 206 887 3 032 104 487 123 524 7 084 9 004 192 439 

2010 nav datu 252 054 3 380 144 238 212 150 6 835 11 351 222 752 

% izmaiņas 4,50% 21,80% 11,50% 38,00% 71,70% -3,50% 26,10% 15,80% 

Avots: Eurostat 

Analizējot automobiļu apkopes un remonta apakšnozarē nodarbināto skaita izmaiľas 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs, Latvijā ir vērojams 
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vislielākais nodarbināto skaita samazinājums, turklāt Latvija ir vienīgā valsts, kur nodarbināto skaits 
2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies. Latvijā ir divas reizes vairāk nodarbināto 
nekā Igaunijā, bet aptuveni par trešo daļu mazāk nekā Lietuvā (Tabula Nr. 20).  

Bruto darba alga nozarē 

Bruto darba alga nozarē kopumā kopš 2009. gada ir pieaugusi. Vislielākā bruto darba alga ir 
automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas sektorā, lai gan 2011. gadā tā salīdzinājumā ar 
2010. gadu ir samazinājusies. Turpretim vismazākā alga ir cita veida ražošanas sektorā, kur bruto darba 
alga, pretēji nozares attīstības tendencēm, ir samazinājusies jau kopš 2009. gada (Tabula Nr. 21).  

Tabula Nr. 21. Bruto darba alga metālapstrādes nozares sektoros no 2005. līdz 2011. gadam 
(Ls mēnesī) 

  2007 2008 2009 2010 2011 
% izmaiņas 

(24) Metālu ražošana 542,75 607,25 514,5 505 477,75 -5,4% 

(25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izľemot 
mašīnas un iekārtas 343,25 431,25 406,25 419,75 455 8,4% 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana 477,75 574,75 532,75 539 556,5 3,2% 

(28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba 
mašīnu ražošana 357,5 437,5 436 466,5 477,25 2,3% 

(29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana 460 592,5 563 649,25 615,25 -5,2% 

(30) Citu transportlīdzekļu ražošana 399,75 509,5 412,75 437,75 453,5 3,6% 

(32) Cita veida ražošana 281,5 335,5 337 322,75 319 -1,2% 

(33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 384,5 511 498 503 531 5,6% 

(38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; 
materiālu pārstrāde 396,25 455,25 430,5 438,75 470,5 7,2% 

(45) Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, 
mazumtirdzniecība un remonts 367 427,25 383,25 359,75 385,5 7,2% 

Vidēji 401 488,2 451,4 464,2 474,1 2,1% 

Avots: CSP 

Metālu ražošanas sektorā bruto darba alga kopš 2008. gada ir samazinājusies, 2011. gadā 
samazinoties par gandrīz ceturto daļu salīdzinājumā ar 2008. gadu. Vislielākais algas pieaugums 
2011. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir gatavo metālizstrādājumu ražošanas sektorā, 
2011. gadā sasniedzot augstāko atalgojuma līmeni analizētajā laika periodā.  

Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji nozarē sadalījumā pa darbības veidiem 

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

Analizējot apgrozījumu sadalījumā pa darbības veidiem, redzams, ka gatavo metālizstrādājumu 
sektorā pusi apgrozījuma veido metāla konstrukciju ražošana. Tas kopumā veido vairāk nekā septīto 
daļu no nozares kopējā apgrozījuma. Tas liecina, ka šis darbības veids ir ļoti nozīmīgs nozares attīstībā. 
Turklāt šajā darbības veidā ir visaugstākais investīciju apmērs. Tas varētu liecināt par to, ka investīcijas 
ir ļoti nozīmīgs apgrozījuma pieaugumu ietekmējošs faktors vai ka vairāk tiek investēts tādos 
uzľēmumos, kas rada lielāku apgrozījumu (Tabula Nr. 22).  

Automobiļu apkopes un remonta apakšnozarē,
19

 un šķiroto materiālu pārstrādes darbības veidā 
salīdzinājumā ar pārējiem darbības veidiem augsts apgrozījuma un pievienotās vērtības līmenis. Katrs 
no šiem darbības veidiem veido vairāk nekā desmito daļu nozares apgrozījuma, turklāt apkopes un 
remonta apakšnozare veido augstāku pievienoto vērtību nekā šķiroto materiālu pārstrādes darbības 
veids. Tomēr šķiroto materiālu pārstrādes darbības jomā strādā daudz mazāk darbinieku nekā 
automobiļu apkopes un remonta apakšnozarē. Tas liecina par to, ka šķiroto materiālu pārstrādes 
darbības veidā strādājošie rada augstāku apgrozījumu nekā automobiļu apkopes un remonta 
apakšnozarē nodarbinātie. 

  

                                                      
 
 
19

 Automobiļu apkopes un remonta apakšnozare r pēc NACE 2.red. ir 45.2 darbības veids. 
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Tabula Nr. 22. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji ar metālu ražošanu un apstrādi saistītajā 
apakšnozarē sadalījumā pēc darbības veidiem 2010. gadā

20
 

  

Uzņē
mumu 
skaits 

Apgrozījums  
(tūkst. Ls) 

Produkcijas 
vērtība 

(tūkst. Ls) 

Pievienotā 
vērtība 

(tūkst. Ls)  

Personāla 
izmaksas 
(tūkst. Ls)  

Bruto 
kapitālie 
guldījumi  
(tūkst. Ls) 

Nodarbināto 
personu 

skaits 

  METĀLAPSTRĀDE 1 560 741 786 719 371 202 116 103 386 44 600 24 985 

24 Metālu ražošana 26 97 303 82 575 18 711 5 128 8 260 934 

(24.2) 
Tērauda cauruļu, dobu 
profilu un to savienojumu 
ražošana 

7 21 281 18 971 7 846 2 965 2 370 308 

(24.3) 
Tērauda pirmapstrādes 
izstrādājumu ražošana 

7 7 165 7 651 1 489 576 588 37 

(24.4) 
Cēlmetālu un citu krāsaino 
metālu ražošana 

5 68 857 55 953 9 376 1 587 5 302 281 

25 
Gatavo metālizstrādājumu 
ražošana, izņemot 
mašīnas un iekārtas 

690 237 114 239 114 67 502 35 955 16 044 7 621 

(25.1) 
Metāla konstrukciju 
ražošana 

280 114 129 117 338 27 563 16 799 7 041 3 318 

(25.11) 
Metāla konstrukciju un to 
sastāvdaļu ražošana 

200 95 714 98 651 22 820 14 682 6 581 2 805 

(25.12) 
Metāla durvju un logu 
ražošana 

80 18 415 18 688 4 743 2 117 460 513 

(25.2) 
Metāla cisternu, rezervuāru 
un tilpņu ražošana 

25 15 270 15 525 5 080 1 843 521 417 

(25.5) 
Metāla kalšana, presēšana, 
štancēšana un velmēšana; 
pulvermetalurģija 

18 3 365 3 542 1 687 731 745 122 

(25.6) 
Metālu mehāniskā apstrāde; 
virsmas apstrāde un 
pārklāšana 

175 27 516 29 045 10 860 4 475 1 956 1 217 

(25.61) 
Metāla virsmas apstrāde un 
pārklāšana 

65 9 827 9 958 3 300 1 527 913 417 

(25.62) Mehāniskā apstrāde 110 17 688 19 087 7 560 2 947 1 043 800 

(25.7) 
Galda piederumu, darbarīku 
un metāla izstrādājumu 
ražošana 

22 11 675 11 401 4 707 2 331 1 311 544 

(25.72) Slēdzeņu un eņģu ražošana 9 6 120 6 165 2 640 1 103 945 248 

(25.73) Darbarīku ražošana 11 5 555 5 235 2 066 1 228 366 294 

(25.9) 
Pārējo gatavo 
metālizstrādājumu ražošana 

169 65 159 62 263 17 605 9 776 4 470 1 995 

(25.92) 
Vieglā metāla iepakojuma 
ražošana 

6 14 090 10 923 2 904 1 182 1 341 138 

(25.99) 
Citur neklasificētu gatavo 
metālizstrādājumu ražošana 

145 46 895 47 073 12 635 7 846 2 918 1 744 

27 
Elektrisko iekārtu 
ražošana: 

28 20 011 20 358 5 984 3 507 894 397 

(27.33)  
Elektroinstalāciju 
savienotājelementu 
ražošana 

6 16 262 16 513 4 882 2 927 796 261 

(27.40)  Apgaismes ierīču ražošana 15 2 028 2 093 334 295 53 83 

(27.90)  Citu elektroiekārtu ražošana 7 1 721 1 752 768 285 44 53 

28 
Citur neklasificētu iekārtu, 
mehānismu un darba 
mašīnu ražošana 

116 76 951 78 224 32 557 17 171 4 017 2 780 

(28.1) 
Universālu mehānismu 
ražošana 

14 16 521 17 688 7 748 3 615 1 791 612 

(28.12) Hidraulisko iekārtu ražošana 5 7 545 7 812 3 290 1 585 109 200 

(28.13) 
Sūkņu un kompresoru 
ražošana 

4 385 396 116 99 4 25 

                                                      
 
 
20

 Šajā tabulā ir parādīti visi metālapstrādes nozares darbības, kuriem ir pieejami dati par tabulā norādītajiem rādītājiem. Visi dati ir 

par 2010. gadu, izľemot šādus darbības veidi: 24.2, 24.3, 27.33, 33.12, 38.31, 38.32 darbības veidiem dati ir par 2008. gadu; 24.4, 
29.20, 29.32, 30.20 darbības veidiem dati ir par 2007. gadu; 25.5 darbības veidam dati ir par 2005. gadu.  
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Uzņē
mumu 
skaits 

Apgrozījums  
(tūkst. Ls) 

Produkcijas 
vērtība 

(tūkst. Ls) 

Pievienotā 
vērtība 

(tūkst. Ls)  

Personāla 
izmaksas 
(tūkst. Ls)  

Bruto 
kapitālie 
guldījumi  
(tūkst. Ls) 

Nodarbināto 
personu 

skaits 

(28.2) 
Pārējo universālu iekārtu 
ražošana 

55 33 552 33 273 14 191 6 120 1 370 1 027 

(28.22) 
Pārcelšanas un 
pārvietošanas iekārtu 
ražošana 

10 8 555 9 113 3 774 1 507 687 209 

(28.25) 
Rūpniecisko dzesēšanas un 
ventilācijas iekārtu ražošana 

19 4 687 4 465 1 827 862 143 187 

(28.29) 
Citur neklasificētu universālu 
iekārtu ražošana 

20 18 166 17 886 7 748 3 274 523 574 

(28.3) 
Lauksaimniecības un 
mežsaimniecības mašīnu 
ražošana 

12 13 838 14 106 5 326 3 882 153 603 

(28.4) Darbagaldu ražošana 18 7 292 7 297 2 412 1 400 473 316 

(28.41) 
Metālapstrādes darbagaldu 
ražošana 

5 469 494 259 124 38 43 

(28.49) 
Cita veida darbgaldu 
ražošana 

13 6 824 6 802 2 153 1 276 436 273 

(28.9) 
Pārējo speciālas nozīmes 
mašīnu ražošana 

17 5 748 5 860 2 879 2 155 230 223 

(28.99) 
Citu speciālas nozīmes 
mašīnu ražošana 

9 5 063 5 130 2 692 2 086 200 182 

29 
Automobiļu, piekabju un 
puspiekabju ražošana:  

19 60 499 61 334 15 411 7 555 4 097 866 

(29.20)  
Automobiļu virsbūvju 
ražošana; piekabju un 
puspiekabju ražošana  

7 29 178 29 820 6 228 2 415 2 053 254 

(29.32)  
Detaļu un piederumu 
ražošana mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem 

12 31 321 31 514 9 183 5 140 2 044 612 

30 
 Citu transportlīdzekļu 
ražošana: 

28 46 739 44 123 13 983 10 764 2 693 1 255 

(30.12)  Atpūtas un sporta laivu būve  23 1 802 1 925 820 561 216 116 

(30.20)  
Dzelzceļa lokomotīvju un 
ritošā sastāva ražošana  

5 44 937 42 198 13 163 10 203 2 477 1 139 

32 Cita veida ražošana:  66 9 483 8 812 3 400 1 697 282 549 

(32.50)  
Medicīnas un 
zobārstniecības instrumentu 
un piederumu ražošana  

66 9 483 8 812 3 400 1 697 282 549 

33 
Iekārtu un ierīču remonts 
un uzstādīšana:  

443 115 069 104 357 36 561 18 160 3 235 3 283 

(33.11)  
Metāla izstrādājumu 
remonts  

20 1 616 1 635 601 176 67 57 

(33.12)  Iekārtu remonts  201 37 924 37 963 15 040 6 378 2 288 1 066 

(33.13)  
Elektronisko iekārtu un 
optisko ierīču remonts  

23 10 732 5 435 1 166 500 74 110 

(33.14)  Elektroierīču remonts  60 26 467 20 658 8 045 5 159 109 570 

(33.15)  
Kuģu un laivu remonts un 
apkope  

98 30 865 31 297 10 200 4 918 520 1 293 

(33.19)  Citu ierīču remonts  12 631 555 166 73 10 27 

(33.20)  
Ražošanas iekārtu un ierīču 
uzstādīšana 

29 6 833 6 814 1 344 956 167 160 

38 Otrreizējā pārstrāde 55 78 618 80 473 8 007 3 448 5 078 587 

(38.31)  
Nolietotu iekārtu, ierīču un 
mašīnu izjaukšana 

9 183 188 74 29 9 14 

(38.32)  Šķirotu materiālu pārstrāde 46 78 435 80 285 7 933 3 419 5 069 573 

(45.2) 
Automobiļu apkope un 
remonts. 

1 815 91 644 84 207 23 162 13 414 5 613 6 835 

Avots: CSP 

Analizējot uzľēmējdarbības raksturojošos rādītājus, redzams, ka vidēji nozarē apgrozījums uz 
vienu uzľēmumu ir Ls 475,5 tūkst. Cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošanas darbības veidā, kā arī 
dzelzceļu lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošanas jomā apgrozījums uz vienu uzľēmumu ir 
ievērojami lielāks nekā vidēji nozarē. Taču šeit iezīmējas būtiskas atšķirības starp uzľēmumu un 
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darbinieku produktivitāti. Dzelzceļu lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošanas uzľēmumos apgrozījums 
uz vienu nodarbināto ir tikai Ls 39,5 tūkst. Taču cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošanas 
uzľēmumos tas ir Ls 245 tūkst. (augstākais nozares rādītājs) (Tabula Nr. 23).  

Kopumā redzams, ka lielie uzľēmumi rada gan augstu apgrozījumu uz vienu uzľēmumu, gan uz 
vienu darbinieku. Tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošanas darbības veida apgrozījums uz vienu 
uzľēmumu ir mazāks nekā cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošanas darbības veidam, bet 
apgrozījumā uz vienu darbinieku nav tik būtiskas atšķirtības. Ľemot vērā darbinieku skaitu uz vienu 
uzľēmumu, redzams, ka tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošanas darbības veidā strādā mazie 
vai mikro uzľēmumi. Tas liecina, ka mazo uzľēmumu darbinieki spēj radīt augstu apgrozījumu uz vienu 
darbinieku. Salīdzinot tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošanas un cēlmetālu un citu krāsaino 
metālu ražošanas darbības veidu pievienoto vērtību uz vienu darbinieku, redzams, ka tērauda 
pirmapstrādes izstrādājumu ražošanas darbības veidā darbinieki rada augstāku pievienoto vērtību nekā 
cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošanas darbības veidā.  

Uzľēmuma lielumu vidēji sektoros un darbības veidos norāda darbinieku skaits vienā 
uzľēmumā. Tas apstiprina to, ka cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošanas darbības veida uzľēmumi 
ir lielāki nekā tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošanas darbības veida uzľēmumi. Taču dzelzceļu 
lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošanas uzľēmumi ir vislielākie visā nozarē. Tas liecina, ka šajā 
darbības veidā, iespējams, pastāv šķēršļi jaunu uzľēmumu izveidei. To apstiprina arī Centrālās 
statistikas pārvaldes dati

21
, kas norāda, ka pēdējo septiľu gadu laikā uzľēmumu skaits šajā darbības 

veidā nav mainījies.  

Tabula Nr. 23. Uzņēmējdarbības raksturojošie rādītāji metālapstrādes nozarē sadalījumā pa 
darbības veidiem 2010. gadā
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(tūkst. Ls) uz 

vienu 
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Investīcijas 
(tūkst. Ls) 
uz vienu 

uzņēmumu 

Vidējā 
alga

24
 

  METĀLAPSTRĀDE 475,5 29,7 129,6 8,1 16,0 28,6 4,1 

24 Metālu ražošana 3 742,4 104,2 719,7 20,0 35,9 317,7 5,5 

(24.2) 
Tērauda cauruļu, dobu 
profilu un to 
savienojumu ražošana 

3 040,1 69,1 1 120,9 25,5 44,0 338,6 9,6 

(24.3) 
Tērauda pirmapstrādes 
izstrādājumu ražošana 

1 023,6 193,6 212,7 40,2 5,3 84,0 15,6 

(24.4) 
Cēlmetālu un citu 
krāsaino metālu 
ražošana 

13 771,4 245,0 1 875,2 33,4 56,2 1 060,4 5,6 

25 

Gatavo 
metālizstrādājumu 
ražošana, izņemot 
mašīnas un iekārtas 

343,6 31,1 97,8 8,9 11,0 23,2 4,7 

(25.1) 
Metāla konstrukciju 
ražošana 

407,9 34,4 98,5 8,3 11,9 25,2 5,1 

(25.11) 
Metāla konstrukciju un 
to sastāvdaļu ražošana 

478,6 34,1 114,1 8,1 14,0 32,9 5,2 

(25.12) 
Metāla durvju un logu 
ražošana 

230,7 35,9 59,4 9,2 6,4 5,8 4,1 

(25.2) 
Metāla cisternu, 
rezervuāru un tilpņu 
ražošana 

610,8 36,6 203,2 12,2 16,7 20,8 4,4 

(25.5) 

Metāla kalšana, 
presēšana, štancēšana 
un velmēšana; 
pulvermetalurģija 

186,9 27,6 105,2 11,0 6,8 41,4 6,0 
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 CSP uzľēmumu skaits sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem: 

http://data.csb.gov.lv/DATABASE/uzreg/Ikgadējie%20statistikas%20dati/01_skaits/01_skaits.asp. 
22

 Šajā tabulā ir parādīti visi metālapstrādes nozares darbības, kuriem ir pieejami dati par tabulā norādītajiem rādītājiem. Visi dati ir 

par 2010. gadu, izľemot šādi darbības veidi: 24.2, 24.3, 27.33, 33.12, 38.31, 38.32 darbības veidiem dati ir par 2008. gadu; 24.4, 
29.20, 29.32, 30.20 darbības veidiem dati ir par 2007. gadu; 25.5 darbības veidam dati ir par 2005. gadu.  
23

 Šis rādītājs mērāms kā cilvēku skaits uz vienu uzľēmumu. 
24

 Vidējā alga ir izteikta kā personāla izmaksas pret nodarbināto skaitu un mērāma kā tūkst. Ls gadā. 
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uzņēmumu 
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24
 

(25.6) 
Metālu mehāniskā 
apstrāde; virsmas 
apstrāde un pārklāšana 

157,0 22,6 93,7 13,8 6,9 11,2 3,7 

(25.61) 
Metāla virsmas apstrāde 
un pārklāšana 

151,2 23,6 62,0 8,9 6,4 14,0 3,7 

(25.62) Mehāniskā apstrāde 160,4 22,1 50,8 7,9 7,3 9,5 3,7 

(25.7) 
Galda piederumu, 
darbarīku un metāla 
izstrādājumu ražošana 

530,7 21,5 68,6 9,5 24,7 59,6 4,3 

(25.72) 
Slēdzeņu un eņģu 
ražošana 

680,0 24,7 213,9 8,7 27,6 105,0 4,4 

(25.73) Darbarīku ražošana 505,0 18,9 293,3 10,6 26,7 33,3 4,2 

(25.9) 
Pārējo gatavo 
metālizstrādājumu 
ražošana 

385,6 32,7 187,9 7,0 11,8 26,5 4,9 

(25.92) 
Vieglā metāla 
iepakojuma ražošana 

2 348,4 102,1 104,2 8,8 23,0 223,5 8,6 

(25.99) 

Citur neklasificētu 
gatavo 
metālizstrādājumu 
ražošana 

323,4 26,9 484,0 21,0 12,0 20,1 4,5 

27 
Elektrisko iekārtu 
ražošana: 

714,7 50,4 213,7 15,1 14,2 31,9 8,8 

(27.33)  
Elektroinstalāciju 
savienotājelementu 
ražošana 

2 710,3 62,3 101,4 2,8 43,5 132,7 11,2 

(27.40)  
Apgaismes ierīču 
ražošana 

135,2 24,4 813,7 18,7 5,5 3,5 3,6 

(27.90)  
Citu elektroiekārtu 
ražošana 

245,9 32,5 22,3 4,0 7,6 6,4 5,4 

28 

Citur neklasificētu 
iekārtu, mehānismu 
un darba mašīnu 
ražošana 

663,4 27,7 109,7 14,5 24,0 34,6 6,2 

(28.1) 
Universālu mehānismu 
ražošana 

1 180,1 27,0 280,7 11,7 43,7 127,9 5,9 

(28.12) 
Hidraulisko iekārtu 
ražošana 

1 508,9 37,8 553,4 12,7 39,9 21,8 7,9 

(28.13) 
Sūkņu un kompresoru 
ražošana 

96,3 15,4 658,0 16,5 6,3 0,9 3,9 

(28.2) 
Pārējo universālu 
iekārtu ražošana 

610,0 32,7 29,1 4,7 18,7 24,9 6,0 

(28.22) 
Pārcelšanas un 
pārvietošanas iekārtu 
ražošana 

855,5 40,9 258,0 13,8 20,9 68,7 7,2 

(28.25) 

Rūpniecisko 
dzesēšanas un 
ventilācijas iekārtu 
ražošana 

246,7 25,1 377,4 18,1 9,8 7,5 4,6 

(28.29) 
Citur neklasificētu 
universālu iekārtu 
ražošana 

908,3 31,7 96,2 9,8 28,7 26,1 5,7 

(28.3) 
Lauksaimniecības un 
mežsaimniecības 
mašīnu ražošana 

1 153,2 22,9 387,4 13,5 50,3 12,8 6,4 

(28.4) Darbagaldu ražošana 405,1 23,1 443,8 8,8 17,6 26,3 4,4 

(28.41) 
Metālapstrādes 
darbagaldu ražošana 

93,7 10,9 134,0 7,6 8,6 7,5 2,9 

(28.49) 
Cita veida darbgaldu 
ražošana 

524,9 25,0 51,7 6,0 21,0 33,5 4,7 

(28.9) 
Pārējo speciālas 
nozīmes mašīnu 
ražošana 

338,1 25,8 165,6 7,9 13,1 13,5 9,7 

(28.99) 
Citu speciālas nozīmes 
mašīnu ražošana 

562,6 27,8 169,4 12,9 20,2 22,3 11,5 

29 
Automobiļu, piekabju 
un puspiekabju 
ražošana:  

3 184,2 69,9 811,1 17,8 45,6 215,6 8,7 
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(29.20)  
Automobiļu virsbūvju 
ražošana; piekabju un 
puspiekabju ražošana  

4 168,3 115,0 550,4 15,1 36,3 293,3 9,5 

(29.32)  

Detaļu un piederumu 
ražošana 
mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem 

2 610,1 51,2 889,7 24,5 51,0 170,3 8,4 

30 
 Citu transportlīdzekļu 
ražošana: 

1 669,3 37,2 499,4 11,1 44,8 96,2 8,6 

(30.12)  
Atpūtas un sporta laivu 
būve  

78,4 15,5 349,6 7,0 5,0 9,4 4,8 

(30.20)  
Dzelzceļa lokomotīvju 
un ritošā sastāva 
ražošana  

8 987,4 39,5 35,7 7,1 227,8 495,4 9,0 

32 Cita veida ražošana:  143,7 17,3 51,5 6,2 8,3 4,3 3,1 

(32.50)  

Medicīnas un 
zobārstniecības 
instrumentu un 
piederumu ražošana  

143,7 17,3 51,5 6,2 8,3 4,3 3,1 

33 
Iekārtu un ierīču 
remonts un 
uzstādīšana:  

259,8 35,0 82,5 11,1 7,4 7,3 5,5 

(33.11)  
Metāla izstrādājumu 
remonts  

80,8 28,4 76,5 7,0 2,9 3,4 3,1 

(33.12)  Iekārtu remonts  188,7 35,6 30,0 10,5 5,3 11,4 6,0 

(33.13)  
Elektronisko iekārtu un 
optisko ierīču remonts  

466,6 97,6 74,8 14,1 4,8 3,2 4,5 

(33.14)  Elektroierīču remonts  441,0 46,4 50,7 10,6 9,5 1,8 9,0 

(33.15)  
Kuģu un laivu remonts 
un apkope  

315,2 23,9 134,1 14,1 13,2 5,3 3,8 

(33.19)  Citu ierīču remonts  52,6 23,4 104,2 7,9 2,3 0,8 2,7 

(33.20)  
Ražošanas iekārtu un 
ierīču uzstādīšana 

235,6 42,7 13,8 6,1 5,5 5,7 6,0 

38 Otrreizējā pārstrāde 1 429,4 133,9 46,3 8,4 10,7 92,3 5,9 

(38.31)  
Nolietotu iekārtu, ierīču 
un mašīnu izjaukšana 

20,3 13,1 145,6 13,6 1,6 1,0 2,1 

(38.32)  
Šķirotu materiālu 
pārstrāde 

1 705,1 136,9 8,2 5,3 12,5 110,2 6,0 

(45.2) 
Automobiļu apkope un 
remonts. 

50,5 13,4 172,5 13,8 3,8 3,1 2,0 

Avots: CSP 

Būtisks rādītājs ir analizēt investīcijas uz vienu uzľēmumu. Kā minēts iepriekš, iespējams, 
augsts investīciju līmenis ir tajos uzľēmumos, kas rada lielu pievienoto vērtību. Piemēram, nolietotu 
iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšanas darbības veidā pievienotā vērtība uz vienu uzľēmumu ir 
Ls 145,6 tūkst., taču investīciju šajā darbības veidā praktiski nav, turpretim šķirotu materiālu pārstrādes 
darbības veidā investīcijas ir Ls 110,2 tūkst. Tajā pašā laikā pievienotā vērtība uz vienu uzľēmumu šajā 
darbības veidā ir ļoti maza salīdzinājumā ar nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšanas darbības 
veidu, proti, tikai Ls 8,2 tūkst. Tas norāda, ka tiek investēts ne tikai tajos darbības veidos, kur uzľēmumi 
rada augsta pievienoto vērtību, bet arī uzľēmumos, kur, iespējams, tiek sagaidīta potenciāla izaugsme. 
Kopumā tendence norāda, ka tajos uzľēmumos, kuros ir augstāks apgrozījums uz vienu uzľēmumu, ir 
vērojamas arī lielākas investīcijas. Tas ir skaidrojams ar uzľēmumu gūto ienākumu investēšanu atpakaļ 
uzľēmumos. Šāda tendence rada cerības turpmākai šo darbības veidu attīstībai.  

Aplūkojot vidējo algu, redzams, ka kopumā vidējā alga ir lielāka tiem darbiniekiem, kuri rada 
augstāku pievienoto vērtību uzľēmumam. Lai gan ir arī daži darbības veidi, kur šāda tendence nav 
sastopama, piemēram, citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošanas un cēlmetālu un citu 
krāsaino metālu ražošanas darbības veidos alga ir mazāka nekā šo darbības veida pārstāvēto 
uzľēmumu nodarbināto vidējā alga. Tas liecina par atšķirīgu atalgojumu dažādos uzľēmumos (Tabula 
Nr. 23). 
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Šādi rādītāji liecina, ka uzľēmumi atšķiras, gan pēc to lieluma un radītā apgrozījuma, gan pēc 
tā, cik produktīvi tie ir. Izmantojot abas iepriekš minētās tabulas, ir iespējams saprast katra darbības 
veida specifiku, kā arī rast lielāku priekšstatu par šī darbības veida uzľēmumiem.  

6.2. Tirgus apjoms un tā prognozes 
Ľemot vērā tirgus apjoma un uzľēmumu apgrozījuma izmaiľas metālapstrādes nozares 

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

Turpmāk uzskatāmības dēļ ar metālu ražošanu un apstrādi saistītā apakšnozare tiks sadalīta 
divās daļās. Pirmajā daļā ietverti NACE 2.red. 24, 25, 27 un 28 sektori, proti, metālu ražošanas, gatavo 
metālizstrādājumu ražošanas, elektrisko iekārtu ražošanas un citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un 
darba mašīnu ražošanas sektori (tālāk nozares aprakstā definēti kā metālu, metālizstrādājumu un 
elektrisko iekārtu darbības joma). Otrā daļa ietver 29, 30, 32, 30 un 38 sektoru, proti, automobiļu, 
piekabju un puspiekabju ražošanas, citu transportlīdzekļu ražošanas, cita veida ražošanas, iekārtu un 
ierīču remonts un uzstādīšanas un otrreizējā pārstrādes sektoru, kas turpmāk nozares aprakstā tiks 
definēti kā mašīnbūves, iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas darbības joma.  

Sadalījumā pēc metālapstrādes nozares darbības jomām 42,6% no metālizstrādājumu un 
elektrisko iekārtu darbības jomas aptaujātajiem uzľēmumiem un 38,5% no mašīnbūves, iekārtu un 
ierīču remonta un uzstādīšanas darbības jomas aptaujātajiem uzľēmumiem uzskata, ka uzľēmuma 
apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū pieaugs vai paliks tādā pašā līmenī (Attēls Nr. 9).  

 
Attēls Nr. 9 

Uzņēmumu prognozes metālapstrādes nozarē par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā tirgū 
(%) sadalījumā pa metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību 

nozares apakšnozarēm 
Avots: Aptaujas dati 

Savukārt uzľēmuma apgrozījuma samazināšanos vietējā tirgū 2012. gadā prognozē 
7,7% mašīnbūves apakšnozares uzľēmumu un 5,3% automobiļu apkopes un remonta uzľēmumu 
(Attēls Nr. 9). 

Šie rezultāti varētu būt skaidrojami ar to, ka uzľēmumi metālu, metālizstrādājumu un elektrisko 
iekārtu darbības jomā sagaida arī turpmāku apakšnozares augšupeju, jo šī apakšnozare ekonomikas 
lejupslīdes laikā bija sašaurinājusies. Ekonomiskai situācijai uzlabojoties, uzlabojās arī apakšnozares 
prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā.  

26.7% 

38.5% 

42.6% 

68.0% 

53.8% 

57.4% 

5.3% 

7.7% 

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

(45.2) Automobiļu apkope un remonts 

(29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana, (30) 
Citu transportlīdzekļu ražošana, (32) Cita veida 

ražošana, (33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana, 
(38) Otreizējā pārstrāde   

(24) Metālu ražošana, (25) Gatavo metālizstrādājumu 
ražošana, izľemot mašīnas un iekārtas, (27) Elektrisko 

iekārtu ražošana, (28) Citur neklasificētu iekārtu, 
mehānismu un darba mašīnu ražošana 

Pieaugs Paliks tādā pašā līmenī Samazināsies 



 

 

37 
 

 
Attēls Nr. 10 

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

Avots: Aptaujas dati 

Metālapstrādes nozarē 53,3% mikrouzľēmumu, 64% mazo uzľēmumu, 73,9% vidējo 
uzľēmumu un 84,6% lielo uzľēmumu 2012. gadā vietējā tirgū prognozē, ka uzľēmuma apgrozījums 
pieaugs vai paliks tādā pašā līmenī. Vidējie uzľēmumi neparedz apgrozījuma samazināšanos 
2012. gadā. Savukārt 41,7% mikro, 32% mazie, 26,1% vidējie un 7,7% lielie uzľēmumi prognozē 
uzľēmuma apgrozījuma pieaugumu 2012. gadā. Apgrozījuma pieaugumu visvairāk prognozē 
mikrouzľēmumi. Tas varētu būt saistīts ar cerību palielināt nišas pievienoto vērtību un pieprasījuma 
apjomu. Turklāt mikrouzľēmumi veido vairāk nekā trīs ceturtdaļas šīs nozares uzľēmumu. Tāpēc šāda 
prognoze ir vērtējama pozitīvi (Attēls Nr. 10). 

Uzľēmumu prognozes norāda uz to, ka mazākie uzľēmumi  visvairāk paredz apgrozījuma 
pieaugumu. 

 
Attēls Nr. 11 

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

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmumu prognozes metālapstrādes nozarē sadalījumā pa reģioniem 2012. gadā 
vietējā tirgū, var secināt, ka visoptimistiskākie ir Rīgas reģiona metālapstrādes nozares uzľēmumi, kur 
51,9% aptaujāto paredz apgrozījuma pieaugumu 2012. gadā. Pārējos reģionos, proti, Kurzemes, 
Pierīgas, Latgales un Zemgales reģionu uzľēmumu apgrozījumā netiek prognozētas nozīmīgas 
izmaiľas, kaut gan daļa reģionālo uzľēmumu prognozē pieaugumu (aptuveni 7% – 33% respondentu). 
11,8% Vidzemes reģiona uzľēmumu pārstāvju uzskata, ka uzľēmuma apgrozījums vietējā tirgū 
2012. gadā samazināsies (Attēls Nr. 11).  

Nozares attīstības prognozes eksporta tirgū 

Analizējot metālapstrādes nozares uzľēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiľām 
2012. gadā eksporta tirgū sadalījumā pa apakšnozarēm, var redzēt, ka Latvijā daudz uzľēmēju savu 
produkciju neeksportē. 82,7% automobiļu apkopes un remonta un 50% mašīnbūves apakšnozaru 
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uzľēmumi nenodarbojas ar eksportu. Automobiļu apkopes un remonta apakšnozares zemā 
eksportspēja ir skaidrojama ar ierobežojumiem sniegt pakalpojumus ārpus valsts (Attēls Nr. 12).  

 
Attēls Nr. 12 

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

Avots: Aptaujas dati 

No aptaujas rezultātiem var secināt, ka visvairāk ar eksportu nodarbojas metālu, 
metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu ražošanas uzľēmumi. Tieši šie uzľēmumi, proti, 
31,9% respondentu, prognozē eksporta pieaugumu 2012. gadā. Eksporta pieaugumu prognozē arī 
21,2% mašīnbūves, iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas darbības jomas uzľēmumi. Iepriekš tika 
secināts, ka nozare ir eksportspējīga, tomēr attēlā ir redzams, ka daudzi uzľēmumi nenodarbojas ar 
eksportu.  

 
Attēls Nr. 13 

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

Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot rezultātus metālapstrādes nozarē pēc uzľēmumu lielumiem, prognozes par 
uzľēmuma apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā eksporta tirgū norāda, ka daļa uzľēmumu prognozē 
eksporta pieaugumu 2012. gadā. Uzľēmuma apgrozījuma pieaugumu 2012. gadā prognozē 
mikrouzľēmumi (21,7%) jeb vairāk par pusi no visiem eksporta uzľēmumiem. Tas liecina, ka 
mikrouzľēmumu prognozes eksporta tirgū ir pozitīvākas nekā vietējā tirgū.  

Šī pētījuma rezultāti parāda eksporta jomā visaktīvāko uzľēmumu kategoriju. Tie ir mikro un 
vidējie uzľēmumi. Savukārt vismazāk ar eksportu nodarbojas lielie uzľēmumi (to norāda 23,1%  šīs 
lieluma kategorijas aptaujāto uzľēmumu) (Attēls Nr. 13). Šie rezultāti atbilst nozares eksperta teiktajam, 
ka ārvalstu tirgos ir potenciāls nozares uzľēmumu attīstībai  
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Attēls Nr. 14 

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

Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot jau iepriekš minētos rezultātus par apgrozījuma izmaiľām sadalījumā pēc uzľēmumu 
lieluma, līdzīgas tendences var redzēt arī reģionu sadalījumā. Arī reģionu sadalījumā eksporta tirgus tiek 
vērtēts pozitīvāk, paredzot straujāku izaugsmi salīdzinājumā ar vietējo tirgu. 

Visvairāk uzľēmuma apgrozījuma pieaugumu eksporta tirgos 2012. gadā prognozē Rīgas 
reģiona uzľēmumi. Kurzemes reģionā to prognozē 22,2% respondentu, nākamais šajā ziľā ir Zemgales 
reģions (14,3%) un Pierīgas reģions (13%). Pētījuma rezultāti parāda to, ka visvairāk eksportē Rīgas un 
Kurzemes reģiona uzľēmumi. Savukārt vismazāk eksportē Vidzemes, Pierīgas un Latgales reģiona 
uzľēmumi, proti, tikai katrs trešais uzľēmums. Tas šajā uz eksportu vērstajā nozarē ir zems rādītājs 
(Attēls Nr. 14).  

Aplūkojot situāciju kopumā, redzams, ka daudz uzľēmumu savu produkciju neeksportē, kaut 
gan šī ir izteikta eksporta nozare. Ar eksportu nodarbojas daudzi mikrouzľēmumi, tāpēc arī to 
prognozes par apgrozījuma izmaiľām ir optimistiskākas, jo eksporta tirgi tiek vērtēti pozitīvāk un ar 
lielāku izaugsmes potenciālu. Lai uzlabotu situāciju nozarē kopumā, tai ir vēl vairāk jāorientējas uz 
eksportu un vairāk uzľēmumiem jāeksportē sava produkcija uz ārvalstīm.  

6.3. Investīcijas un sadarbība 
Nozarē veiktās investīcijas pamatlīdzekļu iegādei (zeme, ēkas, nepabeigto būvniecības objektu 

izmaksas, iekārtas un mašīnas u.c.) atspoguļo nozares potenciālu un izaugsmes iespējas nākotnē.  

Tabula Nr. 24. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares sektoru bruto 
kapitālieguldījumi no 2005. līdz 2010. gadam (tūkst. Ls) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% izmaiņ
as 

(C24) Metālu ražošana 17 935 11 478 26 563 20 958 7 360 39 938 442,6% 

(C25) Gatavo metālizstrādājumu 
ražošana, izľemot mašīnas un 
iekārtas 

18 904 26 098 37 967 43 743 12 097 15 465 27,8% 

(C27) Elektrisko iekārtu ražošana 5 708 7 526 4 686 4 027 1 376 3 904 183,7% 

(C28) Citur neklasificētu iekārtu, 
mehānismu un darba mašīnu 
ražošana 

11 060 7 559 12 174 10 731 4 442 4 017 -9,6% 

(C29) Automobiļu, piekabju un 
puspiekabju ražošana 

7 450 5 078 6 505 8 209 10 320 4 323 -58,1% 

(C30) Citu transportlīdzekļu ražošana 7 177 4 818 8 270 3 746 2 309 3 803 64,7% 

(C32.5) Medicīnas un 
zobārstniecības instrumentu un 
piederumu ražošana 

991 1 334 1 037 860 189   -78,0% 

(C33) Iekārtu un ierīču remonts un 6 204 7 625 12 437 7 660 21 204 8 752 -58,7% 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% izmaiņ
as 

uzstādīšana 

(E38.3) Otrreizējā pārstrāde 3 957 6 545 5 393 5 077 1 227   -75,8% 

Kopā 79 386 78 061 115 032 105 011 60 524 80 202 32,5% 

Avots: CSP 

Analizējot ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares investīciju apmēru, redzams, 
ka 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu investīciju apjoms apakšnozarē kopumā ir pieaudzis 
par trešo daļu, lai gan automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas un iekārtu un ierīču apkalpošanas 
sektoros 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu investīciju apmērs ir samazinājies (Tabula Nr. 
24).  

Vislielākais investīciju pieaugums ir metālu ražošanas un elektrisko iekārtu ražošanas sektoros. 
2011. gadā metālu ražošanas sektorā bija vislielākās investīcijas analizētajā laika posmā. Investīcijas ir 
pieaugušas līdzīgā apmērā kā produkcijas vērtība un apgrozījums. Tas norāda, ka, uzlabojoties 
makroekonomiskajai situācijai apakšnozarē, palielinās arī apakšnozarē veiktās investīcijas. 

Tabula Nr. 25. Ar metālu ražošanu un apstrādi saistītās apakšnozares bruto kapitālieguldījumi 
lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 2010. gadam (milj. EUR) 

  
ES-27 Vācija Igaunija Spānija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

(C24)Metālu ražošana 

2008 16 000,0 3 753,8 4,1 1 930,5 3 576,2 29,8 5,5 571,5 

2009 nav datu 2 796,6 1,9 931,9 2 610,6 10,4 0,5 314,7 

2010 nav datu 2 298,2 0,9 818,0 nav datu 56,4 6,8 320,4 

(C25) Gatavo 
metālizstrādājumu 
ražošana, izņemot 

mašīnas un iekārtas 

2008 21 886,7 5 501,5 51,9 2 044,7 4 930,9 62,2 40,8 1 202,8 

2009 nav datu 3 653,4 31,5 1 109,0 3 668,2 17,1 21,0 756,7 

2010 nav datu 2 593,3 13,3 450,5 nav datu 5,5 2,1 374,7 

(C27) Elektrisko iekārtu 
ražošana 

2008 7 037,3 2 716,1 24,7 626,9 944,5 5,6 7,3 249,3 

2009 nav datu 2 305,3 11,2 370,7 865,3 0,6 2,5 211,0 

2010 nav datu 2 115,4 12,5 359,7 nav datu 5,4 1,7 292,0 

(C28) Citur neklasificētu 
iekārtu, mehānismu un 
darba mašīnu ražošana 

2008 20 000,0 8 484,4 20,8 747,5 3 695,9 15,3 24,1 946,8 

2009 nav datu 5 722,4 18,1 638,0 2 453,2 6,3 18,2 809,4 

2010 nav datu 4 819,1 7,2 424,7 nav datu 5,7 9,1 872,8 

(C29) Automobiļu, 
piekabju un puspiekabju 

ražošana 

2008 26 000,0 12 248,7 10,3 1 891,1 2 664,7 11,7 5,5 1 817,0 

2009 nav datu 9 318,7 5,2 1 785,3 1 676,7 14,6 1,7 1 491,8 

2010 nav datu 10 422,1 5,9 1 074,1 nav datu 6,1 2,1 1 312,4 

(C30) Citu 
transportlīdzekļu 

ražošana 

2008 4 000,0 854,1 2,4 396,5 863,2 5,3 11,3 740,7 

2009 nav datu 774,5 1,9 409,5 722,0 3,3 1,6 770,5 

2010 nav datu 689,3 5,3 456,0 nav datu 5,4 3,3 904,1 

(C32.5) Medicīnas un 
zobārstniecības 
instrumentu un 

piederumu ražošana 

2008 2 096,0 684,4 0,8 57,6 340,0 1,2 8,4 206,4 

2009 nav datu 622,7 0,6 65,0 225,4 0,3 4,0 222,9 

2010 nav datu 621,4 0,5 74,2 nav datu 0,4 4,1 166,9 

(C33) Iekārtu un ierīču 
remonts un uzstādīšana 

2008 3 492,1 574,9 11,2 191,4 990,4 10,9 16,0 355,1 

2009 nav datu 626,2 7,5 120,7 1 374,2 30,0 8,2 468,1 

2010 nav datu 524,5 6,2 147,8 nav datu 12,3 3,7 411,4 

(38) Otrreizējā pārstrāde 

2008 2 061,9 237,7 4,7 123,9 256,7 7,2 8,1 444,9 

2009 nav datu 148,8 3,0 77,7 303,8 1,7 2,0 292,6 

2010 nav datu 152,1 nav datu 89,9 nav datu 1,9 2,0 412,6 
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ES-27 Vācija Igaunija Spānija Itālija Latvija Lietuva Lielbritānija 

Kopā 

2008 102 574 35 056 131 8 010 18 263 149 127 6 535 

2009 --- 25 969 81 5 508 13 899 84 60 5 338 

2010 --- 24 235 52 3 895 0 99 35 5 067 

2009. gads salīdzinājumā ar 
2008. gadu  

--- -25,9% -38,2% -31,2% -23,9% -43,5% -53,0% -18,3% 

2010. gads salīdzinājumā ar 
2009. gadu  

--- -6,7% -36,0% -29,3% --- 17,6% -41,5% -5,1% 

2010. gads salīdzinājumā ar 
2008. gadu  

--- -30,9% -60,4% -51,4% --- -33,6% -72,5% -22,5% 

Avots: Eurostat 

Salīdzinot investīciju apmēru lielākajās ES valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka Latvijā 
kopumā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu investīcijas ir samazinājušās līdzīgi kā lielākajās ES 
valstīs. Taču 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Latvija ir vienīgā valsts, kurā investīcijas 
kopumā pieauga, lai gan vairākos sektoros investīcijas 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 
samazinājušās (Tabula Nr. 25).  

 Turklāt Baltijas valstu salīdzinājumā Latvijā investīcijas 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu 
ir samazinājušās vismazāk. Turklāt Latvijā 2010. gadā šajā apakšnozarē bija vislielākais investīciju 
apmērs. Kopumā investīciju rādītāji Latvijā Eiropas valstu kontekstā ir pozitīvi.  

Tabula Nr. 26. Automobiļu apkopes un remonta apakšnozares bruto kapitālieguldījumi lielākajās 
ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. un 2009. gadā (milj. EUR) 

 
ES-27 Vācija Igaunija Spānija Latvija Lietuva Lielbritānija 

2008 3 670,65 412,4 9,6 488,4 27,7 19 571,5 

2009 nav datu 596,8 8,4 267,4 7,1 7,3 413,2 

% izmaiņas --- 44,70% -12,50% -45,20% -74,40% -61,60% -27,70% 

Avots: Eurostat 

Visbeidzot, aplūkojot automobiļu apkopes un remonta apakšnozares investīcijas lielākajās ES 
valstīs salīdzinājumā ar Latviju, redzams, ka Latvijā investīcijas 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu 
samazinājās visvairāk. Arī Baltijas valstīs vislielākais samazinājums gan 2008., gan 2009. gadā bija 
Latvijā. Tas norāda uz atšķirībām abās metālapstrādes nozares apakšnozarēs. 

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.

25
   

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

26
  

Vienu no mērķa nozarēm, kurās veicināma investīciju piesaiste, ir metālapstrādes nozare. 
Prognozēts, ka šī nozare tuvākajā nākotnē būs ļoti perspektīva. Polaris process ir bijis ļoti veiksmīgs, jo 
2010. gadā tas ir piesaistījis 91 miljonu eiro lielas investīcijas, bet 2009. gadā - 88 miljoni eiro. Tas 
liecina, ka ārvalstu investīcijas palielinās.

27 
 

6.4. Nozares SVID analīze  
SVID analīze veikta, pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju par situāciju metālapstrādes 

nozarē Eiropā 2010. gadā
28,29

(Tabula Nr. 27) un intervijās ar nozares ekspertiem iegūto informāciju. 

                                                      
 
 
25

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), par Polaris procesu: http://www.liaa.gov.lv/lv/investicijas/polaris/. 
26

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), par Polaris procesu: http://www.liaa.gov.lv/lv/investicijas/polaris/. 
27

 Sektors 02 – metālapstrāde, mašīnbūve un elektronika (2011): http://www.polarisprocess.com/wp-

content/themes/polaris/brochures/LIAA_MM_AF.pdf. 
28

 European Commision Metalworking documentation 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/metalworking/documentation_pack_en.pd. 
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Tabula Nr. 27 Metālapstrādes SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

- Darbavietu radītājs ir augsts (Eiropā no visām 
ražošanas nozarēm 12% darbinieku strādā 
metālapstrādē), bet Latvijā 2,8% no 
nodarbināto skaita kopumā 

- Nozare pārspēj citas ražošanas nozares bruto 
izlaides un apgrozījuma ziľā 

- Mazs jaudas pārpalikums 

- Tehnoloģiskā intensitāte un koncentrēšanās 
uz inovācijām 

- Investīcijas ir vērstas uz tehnoloģisko attīstību 

- ES valstīs metālapstrāde patērē 2/3 no ES 
neapstrādātā tērauda 

- Mazajiem un vidējiem uzľēmumiem ir ierobežota 
piekļuve tērauda piegādātājiem 

- Nozare ir darbietilpīga, un darbaspēka izmaksas 
Eiropā ir daudz augstākas nekā Ķīnā un Indijā 

- Nozare izmanto finanšu institūcijas, lai finansētu 
savu darbību, tādā veidā ierobežojot inovāciju 
potenciālu un paplašināšanās iespējas 

- Nozares tēls (stereotips, ka metālapstrādes 
nozare ir saistīta ar smagu darbu nepatīkamās 
vietās utt.) 

Iespējas Draudi 

- Iespēja palielināt konkurētspēju, uzlabojot 
intelektuālā īpašuma aizsardzību 

- Labāka energoefektivitāte 

- Labāki produkti un pakalpojumi ar jaunu 
tehnoloģiju palīdzību 

- Spēja apgūt specializētu nišu tirgu ar 
augstāku tehnoloģisko ievadi, tādējādi radot 
lielāku peļľu 

- Inovāciju tīkli un sadarbība starp 
uzľēmumiem, izglītības iestādēm un 
patērētājiem, klientiem 

- Demogrāfiskās izmaiľas un studentu 
samazināšanās tehnisko izglītību programmās 
var izveidot strukturālo barjeru konkurētspējai 

- Grūtības piesaistīt finansējumu 

- Konkurence ar valstīm ar zemāku izmaksu 
līmeni un pastāvīgi pieaugošu produkcijas 
apjomu 

- Intelektuālā īpašuma tiesību un zināšanu 
nepietiekama aizsardzība 

- Pieprasījuma samazināšanās 

- Neapstrādāto materiālu cenu pieaugums 

                                                                                                                                                                         
 
 
29

 Bert Maes:SWOT analysis for the European Metalworking Manufacturing Secotr 

http://bertmaes.wordpress.com/2010/10/07/swot/. 
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7. Nozares darbaspēka raksturojums un 
prognozes 

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

7.1. Nozarē strādājošo raksturojums 
Darbinieku raksturojums pēc vecuma un dzimuma  

Analizējot aptaujāto nozares uzľēmumu darbiniekus pa vecuma grupām, redzams, ka visās 
metālapstrādes nozares apakšnozarēs visvairāk strādā darbinieki vecumā no 25 līdz 40 gadiem (Attēls 
Nr. 15).  

 
Attēls Nr. 15 

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

 

Otra lielākā darbinieku daļa ir darbinieki vecumā no 41 līdz 50 gadiem, izľemot automobiļu 
apkopes un remonta apakšnozari, kur otra lielākā darbinieku daļa ir vecumā līdz 25 gadiem. 
Apakšnozaru atšķirīgā vecuma struktūra skaidrojama ar atšķirīgo pamatdarbības jomu. 

 
Attēls Nr. 16 

Darbinieku īpatsvars sadalījumā pēc dzimuma sadalījumā pa apakšnozarēm (%)  
Avots: Aptaujas dati 
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Analizējot darbinieku īpatsvaru sadalījumā paēc dzimuma (Attēls Nr. 16), redzams, ka lielākais 
vīriešu īpatsvars ir automobiļu apkopes un remonta apakšnozares uzľēmumos (84% vīriešu). Līdzīgi 
rezultāti ir metālu, metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu darbības jomas uzľēmumos (79,1%) 
mašīnbūves, iekārtu un ierīču uzstādīšanas un remonta darbības jomas uzľēmumos (66,4%). 
Automobiļu apkopes un remonta, kā arī metālu, metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu darbības jomā 
sieviešu īpatsvars ir zemāks, tas saistāms ar darba specifiku (Attēls Nr. 16).  

 
Attēls Nr. 17 

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

Vislielākais sieviešu skaits šajā nozarē ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem (29,2% no visiem 
nodarbinātajiem), bet vismazākais - vecumā līdz 25 gadiem, proti, tikai 16% sieviešu no visiem 
nodarbinātajiem (Attēls Nr. 17).  

Sieviešu skaits virs 60 gadiem samazinās gandrīz uz pusi salīdzinājumā ar iepriekšējo vecuma 
grupu. Tas varētu būt skaidrojams ar sieviešu ātrāku aiziešanu no darba tirgus (pensionēšanās), kas ir 
lielāka nekā vīriešiem, kuri paliek strādāt arī pēc 60 gadu vecuma (Attēls Nr. 17). 

Latvijas virsbūvju remontētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs norāda, ka līdz 2008. gadam 
sektorā būtiski trūka darbaspēka, jo darba apjoms bija liels, līdz ar to nozarē bija vērojams darbinieku 
algu pieaugums. Kad darba apjoms samazinājās, daļa sektorā nodarbināto izbrauca no Latvijas stājās 
darbā citos sektoros vai nozarēs.  

Darbinieku mainības raksturojums 

Apkopojot metālapstrādes nozares darbinieku mainības tendences, redzams, ka vismazākā 
uzľēmuma darbinieku mainība gada laikā ir automobiļu ražošanas apakšnozares uzľēmumos - 
84,6% respondentu norādīja uz 0 – 10% mainību uzľēmumā gada laikā. 

 
Attēls Nr. 18 

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

Nedaudz lielāka mainība ir automobiļu apkopes un remonta uzľēmumos (70,7% respondentu 
norādīja uz 0 – 10% mainību uzľēmumā gada laikā), savukārt metālu, metālizstrādājumu un elektrisko 
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iekārtu darbības jomas uzľēmumos ir vislielākā mainība (63,8% respondentu norādīja uz                         
0 –  10% mainību uzľēmumā gada laikā). 

Metālu, metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu darbības jomas darba mainība ir augstāka. To 
iespējams, varētu skaidrot ar darba specifiku, kā arī ar samērā augsto darbinieku mainību atkarībā no 
ekonomiskās situācijas. Tāpat automobiļu apkopes un remonta apakšnozarē darbinieku mainība katrā 
trešajā uzľēmumā pārsniedz 10% robežu gadā. Tas varētu būt skaidrojams ar darba sezonalitātes 
īpatnībām, kā arī servisa apakšnozares darba specifiku (Attēls Nr. 18).  

 
Attēls Nr. 19 

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

Savukārt, analizējot metālapstrādes nozares darbinieku mainības tendences pa reģioniem, var 
redzēt šādu tendenci – vismazākā darbinieku mainība (85,7% respondenti norādīja uz 0 – 10% mainību 
uzľēmumā gada laikā) ir Zemgales reģionā, bet lielāka darbinieku mainība ir Latgales un Vidzemes 
reģionos, liela darbinieku mainība ir arī Pierīgas reģionā.  

Latgales, Vidzemes un Pierīgas reģiona darbinieku mainība ir saistīta ar uzľēmuma 
apgrozījuma izmaiľām reģionālajā sadalījumā. Līdz ar apgrozījuma izmaiľām nozarē vērojama 
darbinieku mainība. Tas var būt daļēji skaidrojams ar ekonomiskās situācijas izmaiľām. 

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

prasmes.  

Vērtējot metālapstrādes nozares jauno darbinieku, proti, profesionālo arodskolu un tehnikumu 
beigušo darbinieku profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmes, visaugstāk tiek vērtēta spēja 
iekļauties kolektīvā, ko 64,2% respondentu novērtēja attiecīgi kā ļoti svarīgus un svarīgus (piešķirot 
vērtējumu „4” un „5”), un attieksme pret darba pienākumiem, ko 61,5% respondentu novērtēja attiecīgi 
kā ļoti svarīgus un svarīgus (piešķirot vērtējumu „4” un „5”) (Attēls Nr. 20). 

Vērtējot metālapstrādes nozares pieredzējušo darbinieku zināšanu, prasmju un attieksmju 
līmeni, visaugstāk tiek vērtēta attieksme pret darba pienākumiem 76,3% respondentu šo kritēriju 
novērtēja kā ļoti svarīgu un svarīgu, kā arī profesionālās kompetences 75,7% respondentu novērtēja kā 
nozīmīgu faktoru (piešķirot vērtējumu „4” un „5”). 

Vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju ir vērojama visās apakšnozarēs. Tas norāda uz pozitīvu 
tendenci. Pieredzējušajiem darbiniekiem uzľēmēji augstāk novērtē attieksmi pret darbu, kā arī 
motivāciju. Šie abi faktori varētu būt savstarpēji saistīti. Kā viens no iespējamajiem faktoriem, kas rada 
šādu situāciju ir kvalifikācijas celšana, strādājot uzľēmumā un gūstot pieredzi, kā arī darbinieku izrādītā 
nepieciešamība pēc augstākas kvalifikācijas iegūšanas, pieaugot specialitātes līmenim. 
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Attēls Nr. 20 

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

Avots: Aptaujas dati 

Latvijas virsbūvju remontētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs atzīst, ka Latvijas darbaspēkam 
raksturīga augsta profesionalitāte, kā arī nopietna attieksme pret veicamo darbu. Tas daļēji skaidrojams 
ar faktu, ka Latvijā automašīna ir sava veida statusa apliecināšanas forma, tādēļ arī remontdarbu 
kvalitātei un darbinieku profesionalitātei ir jābūt augstai. Asociācijas priekšsēdētājs norāda, ka galvenie 
kritēriji, pēc kuriem sektora uzľēmumos darbā tiek pieľemti darbinieki, ir iepriekšējā darba pieredze un 
atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem. Turklāt darbaspēka nepieciešamo prasmju apjomu un 
specifiku ir ietekmējusi tehnoloģiju attīstība. Ja iepriekš daudz lielāka nozīme bija darbinieka 
praktiskajām prasmēm, tad šobrīd daļu darba paveic iekārtas. Līdz ar to daudz mazāka nozīme ir 
faktiskajam roku darbam, veiklībai. 

A/S „RVR” ražošanas direktors norāda, ka darba tirgū trūkst atbilstošas kvalifikācijas darbinieku, 
tāpēc darbinieku atlasi uzľēmums veic selektīvi, izvērtējot darbinieka spējas ražošanas procesa laikā. 
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7.3. Nozares darbinieku atlases kritēriji 
Analizējot respondentu atbildes par vienkāršo profesiju darbinieku atlases kritērijiem, rezultāti 

norada, ka lielākā daļa metālapstrādes nozares metālu, metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu darbības 
jomas uzľēmumu pārstāvju par svarīgākajiem kritējiem uzskata darba prasmju demonstrējumu (to 
norāda 72,4% respondentu) un profesionālās prasmes (70,2%) (Attēls Nr. 21).  

Visās apakšnozarēs profesionālo prasmju demonstrējums ir vissvarīgākais atlases kritērijs. 
Tikmēr izglītības dokuments, kā arī darba pieredzes līmenis netika uzskatīts par svarīgu faktoru. Tas 
liecina par to, ka uzľēmumi paši var apmācīt darbiniekus.  

 
Attēls Nr. 21 

Metālu, metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu darbības jomas uzņēmumos izmantotie atlases 
kritēriji, pieņemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un speciālistu līmenī (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Svarīgākie kritēriji, pieľemot speciālistu līmeľa darbiniekus, ir kompetenču demonstrējums 
(72,3% respondentu to novērtē kā svarīgu vai ļoti svarīgu, piešķirot vērtējumu „4” un „5”), profesionālās 
prasmes (83%) samērīgas prasības pret darba algu (55,9%) un profesionālās izglītības dokuments 
(sertifikāts) (56%).  
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 Automobiļu apkopes un remonta apakšnozares uzņēmumos izmantotie atlases kritēriji, 
pieņemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un speciālistu līmenī (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot respondentu atbildes par vienkāršo profesiju darbinieku atlases kritērijiem, lielākā daļa 
automobiļu apkopes un remonta apakšnozares uzľēmumu pārstāvju uzskata, ka būtiskākie kritēriji, 
pieľemot darbiniekus darbā, ir darba prasmju demonstrējums (80% respondentu to novērtēja kā augstu 
un ļoti augstu, piešķirot vērtējumu „4” un „5”), profesionālās prasmes (77,3%) un personiskais iespaids 
(57,3%).  

Būtiskākie kritēriji, pieľemot speciālistu līmeľa darbiniekus, ir šādi: profesionālās prasmes 
(88%), kompetenču demonstrējums (78,7%) un profesionālās izglītības dokuments (sertifikāts) (69,4%). 
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Mašīnbūves, iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas darbības jomas uzņēmumos izmantotie 
atlases kritēriji, pieņemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un speciālistu līmenī (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot respondentu atbildes par vienkāršo profesiju darbinieku atlases kritērijiem, lielākā daļa 
mašīnbūves, iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas darbības jomas uzľēmumu pārstāvju uzskata, 
ka nozīmīgi kritēriji, pieľemot darbiniekus darbā, ir profesionālās prasmes (69,2% respondentu to 
novērtēja augstu, piešķirot vērtējumu „4” un „5”), un darba prasmju demonstrējums (65,4%). Kritēriji, 
pieľemot speciālistu līmeľa darbiniekus, ir līdzīgi: profesionālās prasmes (76,9%) un kompetenču 
demonstrējums (73,1%). 
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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 piedāvās apmācības iespējas (izglītības 
programmas). Šajā sadaļā šie rādītāji tiks analizēti, pamatojoties uz Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA)

30
 un CSP

31
 publiski pieejamiem datiem. Taču jāpiebilst, ka NVA dati nav pilnīgi un precīzi 

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

Saskaľā ar CSP datiem 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu kopumā brīvo darbavietu 
skaits ir pieaudzis. Vislielākais pieaugums ir elektrisko iekārtu ražošanas sektorā, darbavietu skaitam 
palielinoties gandrīz četras reizes. Citur neklasificētu iekārtu ražošanas sektorā 2011. gadā 
salīdzinājumā ar 2010. gadu brīvās darbavietas ir samazinājušās visvairāk, proti, vairāk nekā divas 
reizes (Tabula Nr. 28). 

Tabula Nr. 28. Brīvo darbavietu skaits un to īpatsvars metālapstrādes nozarē sektoru dalījumā no 
2009. līdz 2011. gadam 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

  Skaits Brīvo darbvietu īpatsvars, % 

(24) Metālu ražošana 2 - - 0,1 - - 

(25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izľemot 
mašīnas un iekārtas 

13 8 6 0,2 0,1 0,1 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana 12 7 27 0,5 0,3 1,0 

(28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba 
mašīnu ražošana 

1 17 8 - 0,6 0,3 

(29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana - 1 3 - 0,1 0,2 

(30) Citu transportlīdzekļu ražošana - 2 - - 0,1 - 

(32) Cita veida ražošana - - - - - - 

(33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 14 31 20 0,2 0,6 0,4 

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

1 1 2 - - - 

(45) Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, 
mazumtirdzniecība un remonts 

8 5 15 0,1 - 0,1 

Avots: CSP 

Brīvo darbavietu īpatsvars 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu samazinājies no 0,1% līdz 
0,3%, lai gan 2010. gadā brīvo darbavietu īpatsvars bija no 0,1% – 0,6%.  

Tālāk aplūkots brīvo darbavietu skaits metālapstrādes nozarē. 2010. gada 31. decembrī un 
2011. gada 30. novembrī vispieprasītākās profesijas metālapstrādes nozarē ir metālu metinātājs un 
kuģubūves atslēdznieks: Latvijā 2010. gada 12 mēnešos nozares profesijās kopumā bija attiecīgi 
septiľas un vienpadsmit neaizpildītas darbavietas šajās profesijās, bet 2011. gada 11 mēnešos attiecīgi 
36 un 31 brīva darbavieta. Kuģubūves atslēdznieka un kuģu remontatslēdznieka profesijā brīvo 
darbavietu skaits analizētajā laika periodā pieaudzis no 11 līdz attiecīgi 31 un 29 vakancēm, bet metālu 
metinātāja profesijā - no septiľām līdz 36 vakancēm (šī uzskatāma par vienu no pieprasītākajām 
nozares profesijām). Pārējās nozares profesijās brīvo darbavietu skaits ir neliels – viena līdz divas 
vakances attiecīgajā profesijā, lai arī dažās profesijās vakanču skaits ir lielāks - ap četrām vai piecām 
vakancēm (Tabula Nr. 29).  

 

                                                      
 
 
30

 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. 
31

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

informācija tiek vispārināta, izmantojot katrai izlases vienībai piešķirtos svarus. 
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Tabula Nr. 29. Brīvas darbavietas 2011. gada 30. novembrī un 2010. gada 31. decembrī 

Vakances profesija 
Vietu skaits uz 

31.12.2010 
Vietu skaits uz 

30.11.2011 

Atslēdznieks 0 19 

Autoatslēdznieks 21 23 

Autoelektriķis 6 8 

Automehāniķis 1 9 

Automobiļu mehāniķis 0 1 

Ceha /iekārtu mehāniķis 6 0 

Dīzeļdzinēju mehāniķis 0 1 

Frēzētājs 4 5 

Gaisa kuģa mehāniķis 2 1 

Gāzmetinātājs (oaw) 5 14 

Hidrokrāvēja mašīnists 0 1 

Instrumentu asinātājs 0 1 

Instrumentu atslēdznieks 0 3 

Kuģa atslēdznieks 0 5 

Kuģu būves inženieris 0 4 

Kuģu cauruļu atslēdznieks 0 5 

Kuģu mehānikas inženieris 2 0 

Kuģu remontatslēdznieks 11 29 

Kuģubūves atslēdznieks 11 31 

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis 1 1 

Lauksaimniecības tehnikas remontatslēdznieks 0 1 

Lokmetinātājs metināšanā ar automātiskām iekārtām 1 29 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (mag) 1 8 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (mig) 4 2 

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (tig) 1 21 

Mašīnbūves tehniķis 1 0 

Mehānikas inženieris 0 1 

Mehānikas konstruktors 1 0 

Mehāniķis 1 3 

Mehāniķis (inženieris) 1 0 

Metāla /smilšstrūklas iekārtas operators 14 13 

Metāla griezējs 1 0 

Metāla izstrādājumu montētājs 0 2 

Metāla konstrukciju atslēdznieks 0 17 

Metāla štancētājs 10 0 

Metālapstrādes darbgaldu operators 12 4 

Metālapstrādes tehnoloģisko līniju operators 0 1 

Metālmateriālu metinātājs 7 36 

Metalurģijas inženieris 0 2 

Montāžas darbu atslēdznieks 1 4 

Montētājs 0 2 

Motoru mehāniķis 0 1 

Presēšanas iekārtas operators 0 5 

Ražošanas iekārtas operators 0 1 

Remontatslēdznieks 1 11 

Rokas lokmetinātājs (mma) 0 13 

Rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis 0 1 

Skārdnieks 1 2 

Transporta mehāniķis 7 1 

Transportlīdzekļu dzinēju regulētājs 1 0 

Transportlīdzekļu krāsotājs 36 14 

Transportlīdzekļu skārdnieks 12 6 

Virpotājs 6 8 

Kopā 190 370 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 
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Nozarē kopumā laika periodā no 2010. gada 31. decembra līdz 2011. gada 30. novembrim 
vērojams brīvo darbavietu pieaugums (no 190 līdz 370), bet lielākais brīvo darbavietu pieaugums 
vērojams metālu metinātāja profesijā (7 līdz 36 vakancēm), bet kritums – transportlīdzekļu krāsotāja 
profesijā (no 36 līdz 14 vakancēm). Kopumā redzams, ka vakanču pieaugums ir bijis gandrīz uz pusi 
lielāks nekā iepriekšējā gadā. 

Vakanču pieaugums var norādīt uz nozares attīstības specifiku. Kā redzams iepriekšējā tabulā, 
tad pieprasīti ir iekārtu un darbagaldu operatori. Tas liecina par nozares tehnisko profesiju pieprasījumu. 
Tas var samazināt darbinieku skaitu šajā nozarē, kā arī radīt nepieciešamību pēc augstāk kvalificēta 
darbaspēka. Bezdarbnieku skaits dalījumā pa profesijām liecina, ka arvien pieprasītāki kļūst inženieri. 

Tikmēr vakanču skaits ar automobiļu apkopi un remonta apakšnozares saistītajās profesijās ir 
samazinājies. Tas norāda uz šīs apakšnozares kritumu, kas bija vērojama krīzes laikā (Tabula Nr. 30). 

Saskaľā ar NVA datiem par bezdarbnieku skaitu 2011. gada 30. septembrī metālapstrādes 
nozares profesijās vislielākais bezdarbnieku skaits nozarē vērojams atslēdznieka profesijā 
(857 reģistrētie bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī; 1 159 bezdarbnieki 2011. gada 30. septembrī). 

Tabula Nr. 30. 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) 

Atslēdznieks 1159 857 

Autoatslēdznieks 623 531 

Autoelektriķis 65 0 

Automehāniķa palīgs 66 0 

Automehāniķis 418 326 

Automobiļu mazgātājs 144 110 

Dzelzceļa strādnieks 50 0 

Gāzmetinātājs 320 105 

Gāzmetinātājs (oaw) 60 122 

Kontaktmetinātājs 83 60 

Lauksaimniecības mašīnu mehāniķis 59 0 

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis 54 0 

Lokmetinātājs metināšanā ar automātiskām iekārtām 71 0 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (mag) 114 75 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (mig) 85 59 

Mehānikas inženieris 76 0 

Mehāniķis 248 167 

Metāla griezējs 63 0 

Metāla konstrukciju atslēdznieks 77 0 

Metālapstrādātājs 57 0 

Metālmateriālu metinātājs 122 54 

Montāžas darbu atslēdznieks 171 138 

Remontatslēdznieks 369 259 

Ritošā sastāva atslēdznieks 67 62 

Rokas lokmetinātājs (mma) 162 106 

Skārdnieks 135 74 

Sliežu ceļu montētājs 130 0 

Sliežu ceļu montieris 0 76 

Transportlīdzekļu krāsotājs 61 55 

Virpotājs 304 240 

Kopā 5 413 3 476 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Raksturīgi, ka tieši atslēdznieka profesijā saskaľā ar iepriekš sniegto informāciju 2011. gada 
11 mēnešos ir viens no lielākajiem brīvo darbavietu skaita rādītājiem metālapstrādes nozarē 
(19 vakances). Tāpat redzams, ka pastāv ievērojamas atšķirības starp vakanču un bezdarbnieku skaitu. 
Bezdarbnieku skaits ir lielāks par vakanču skaitu, proti, no 0 līdz 19 vakancēm profesiju griezumā, bet 
bezdarbnieku skaits sasniedz 1 159 bezdarbniekus konkrētā profesijā. Liels brīvo darbavietu skaits 
varētu būt skaidrojams ar to, ka izglītības iestāžu sniegtās profesionālās apmācības programmas nav 
atbilstošas darba tirgus vajadzībām, turklāt nozarē netiek pietiekami veicināta darbaspēka mobilitāte. 
Salīdzinot ar 2010. gadu, 2011. gadā bezdarbnieku skaits samazinājies par 55,7%. Tas vērtējams 
pozitīvi (Tabula Nr. 30). 
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Citas profesijas, kurās vērojams ievērojams bezdarbnieku skaits, ir autoatslēdznieks 
(623 reģistrētie bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī, salīdzinot ar 531 bezdarbniekiem 2011. gada 30. 
septembrī) un automehāniķis (418 reģistrētie bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 326 
bezdarbniekiem 2011. gada 30.septembrī), kurās, līdzīgi kā atslēdznieka profesijā saskaľā ar iepriekš 
sniegto informāciju 2011. gada 11 mēnešos ir reģistrēts liels brīvo darbavietu skaits. 

NVA organizē profesionālo apmācību bezddarbiniekiem, lai palīdzētu veiksmīgāk integrēties 
darba tirgū. Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada desmit 
mēnešiem atspoguļota nākamajā tabulā. 

Tabula Nr. 31. Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 
desmit mēnešiem 
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Atslēdznieks 5 5 5 8 0 0 3 0 0 

Autoatslēdznieks 70 45 45 47 4 4 23 4 4 

Autoelektriķis 55 0 0 20 0 0 3 0 0 

Automehāniķis 71 0 0 13 0 0 1 0 0 

Gāzmetinātājs 6 6 6 28 0 0 7 0 0 

Lokmetinātājs ar mehan. 
iek.akt. gāzes vidē (MAG) 242 165 165 145 32 32 89 32 32 

Lokmetinātājs ar mehan. 
iek.inert. gāzes vidē (MIG) 198 152 152 126 25 25 70 25 25 

Lokmetinātājs metināš. ar 
volframa elektrodu 
inert. gāzes vidē (TIG) 38 31 31 8 8 8 8 8 8 

Remontatslēdznieks  8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rokas lokmetinātājs 
(MMA)  6 5 5 1 1 1 1 1 1 

Transporta elektronika un 
telemātika - 
prof.bak.stud.progr. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Virpotājs 0 0 0 5 0 0 4 0 0 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Pēc NVA sniegtās informācijas lielākais skaits bezdarbnieku, kuri beiguši apmācību 2011. gada 
10 mēnešos, ir lokmetinātāja profesijā (242). Arī vislielākais to personu skaits, kuri iekārtojušies darbā 
pēc apmācības, t.sk. tie, kuri pabeiguši apmācību iepriekšējos periodos, ir vērojams lokmetinātāja (165) 
un lokmetinātāja metināšanā ar mehāniskām iekārtām inertā gāzes vidē (152) profesijās. No tiem, kas 
iekārtojušies darbā pirmo sešu mēnešu laikā pēc apmācības pabeigšanas, t.sk. tie, kuri pabeiguši 
apmācību iepriekšējos periodos, visaugstākie rādītāji personām, kuras apguvušas metināšanas ar 
mehāniskām iekārtām aktīvas gāzes vidē (89) un lokmetinātāja metināšanā ar mehāniskām iekārtām 
inertā gāzes vidē (70) profesiju (Tabula Nr. 31).  

Izglītības programmu tabula norāda uz iespējamām problēmām izglītībā, jo profesiju ieguvušie 
darbinieki salīdzinoši maz tiek pieľemti darbā. Kā viens no to ietekmējošiem faktoriem var būt arī 
nozares lejupslīde. Kopumā daudzas izglītības programmas nav pieprasītas. Tas  var būt saistāms ar 
lielo bezdarbnieku skaitu šajās profesijās. Turklāt darbinieku vērtējumā izglītība ir nepieciešama, taču 
vēlmes neatbilst esošajai situācijai – izglītības programmas nav pieprasītas. Liels cilvēku skaits ir tikai 
tajās izglītības programmās, kurās iespējams apgūt profesijas, kurās ir daudz vakanču. Tas, iespējams, 
norāda uz piedāvāto izglītības programmu neatbilstību nozares pieprasījumam un vajadzībām. 

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

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

 

Attēls Nr. 24 
Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori vienkāršo profesiju, speciālistu un vadības līmenī 

metālu, metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu darbības jomā (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot atbildes par vienkāršo profesiju līmeni, lielākā daļa metālu, metālizstrādājumu un 
elektrisko iekārtu darbības jomas aptaujāto uzľēmēju uzskata, ka nozīmīgi darbiniekus piesaistošie 
faktori ir atalgojums un stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā – to norāda 80,9%. Savukārt kā vidēji 
svarīgi faktori tiek atzīmēti profesijas prestižs un uzľēmuma reputācija (attiecīgi 46,8% un 
44,7% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „3”).  

Izaugsmes iespēju nozīme pieaug, pieaugot profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas, 
iespējams, ir saistīts ar darbinieku vēlmi celt kvalifikāciju, kā arī uz izglītības svarīgumu metālapstrādes 
nozarē. 
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Speciālistu līmenī svarīgākie darbiniekus piesaistošie faktori, kam piešķirots vērtējums „5” jeb 
„ļoti svarīgi”, ir atalgojums (66%) un stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā (51,1%).  

Uzľēmēju viedoklis par administrācijas līmenī strādājošiem ir līdzīgs. Atalgojumu 
51,1% respondentu novērtēja kā ļoti svarīgu, stabilu darba nodrošinājumu ilgtermiľā - 57,4% (Attēls Nr. 
24). 

 
Attēls Nr. 25 

Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori vienkāršo profesiju un vadības līmenī  
 mašīnbūves, iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas darbības jomā (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot atbildes par vienkāršo profesiju pārstāvjiem, var secināt, ka lielākā daļa automobiļu 
ražošanas apakšnozares uzľēmumu uzskata, ka būtiski (novērtējot tos ar „4” un „5”) darbiniekus 
piesaistošie faktori ir atalgojums un stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā, proti, to norāda 
80,8% respondentu. 
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Arī speciālistu līmenī darbiniekus piesaistošie faktori ir atalgojums un stabils darba 
nodrošinājums ilgtermiľā (abi 84,6%), sociālās garantijas (77%), šos faktorus respondentiem novērtējot 
ar „4” un „5”.  

Arī par administratīvā līmenī strādājošiem viedoklis ir līdzīgs - stabils darba nodrošinājums 
ilgtermiľā (80,8%) un atalgojums (76,9%) (Attēls Nr. 25). 

 
Attēls Nr. 26 

Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori vienkāršo profesiju un vadības līmenī  
automobiļu apkopes un remonta apakšnozarē (%) 

Avots: Aptaujas dati 
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Lielākā daļa automobiļu apkopes un remonta apakšnozares uzľēmumu uzskata, ka augsti 
darbiniekus piesaistošie faktori vienkāršo profesiju līmenī ir stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā 
(84% respondentu to novērtēja ar „4” un „5”) un atalgojums (83,4%) (Attēls Nr. 26).  

Atalgojuma tendenču raksturojums 

Analizējot atalgojuma tendences
32

 metālapstrādes nozarē sadalījumā pa algas apmēriem un 
darbinieku līmeľiem, var secināt, ka vadības līmenī darbinieku atalgojums ir lielāks nekā citos darbinieku 
profesiju līmeľos. Piemēram, 13,6% vadības līmeľa darbinieku atalgojums mēnesī pārsniedz 1 000 latu. 
Kopumā, analizējot atalgojuma tendences vadības līmenī, var secināt, ka aptuveni 56,8% šī līmeľa 
darbinieku saľem vairāk par 401 latu mēnesī (Attēls Nr. 27).  

 
Attēls Nr. 27 

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

Administratīvajā līmenī strādājošiem ar augstāko izglītību salīdzinājumā ar vadības līmeni 
atalgojums ir nedaudz mazāks, proti, aptuveni 62,2% šī līmeľa darbinieku saľem vairāk par 401 latu 
mēnesī, bet tikai 1,9% darbinieku šajā līmenī – vairāk par 1 000 latiem mēnesī, bet vadības līmenī 
56,8% šī līmeľa darbinieku saľem vairāk par 401 latu mēnesī, bet 13,6% saľem vairāk par 1 000 latiem 
mēnesī.  

Starp speciālistiem ar augstāko izglītību visvairāk ir tādu darbinieku, kuru atalgojums ir robežās 
no 401 līdz 500 latiem mēnesī (šādu atalgojumu saľem 26,5%  šī līmeľa darbinieku) un robežās no 501 
līdz 700 latiem mēnesī (22,4%).  

Lielākajai daļai speciālistu līmenī ar profesionālo vidējo un arodizglītību strādājošo atalgojums 
mēnesī ir robežās no 401 līdz 500 latiem (šādu atalgojumu saľem 30,2% šī līmeľa darbinieku). 
Vienkāršo profesiju līmenī kopējie aptaujas dati parāda, ka 30,7% šī līmeľa darbinieku atalgojums ir līdz 
200 latiem, bet līdzvērtīgai daļai (29,3%) – no 201 līdz 300 latiem (Attēls Nr. 27). 
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 Vidējais pilnas slodzes atalgojums mēnesī (Ls) pirms nodokļu samaksas. 
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Attēls Nr. 28 

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

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot metālapstrādes nozares prognozes par atalgojuma izmaiľām nozarē 2012. gadā, var 
redzēt, ka lielākā daļa metālapstrādes nozares pārstāvju neparedz atalgojuma palielināšanos, uzskatot, 
ka atalgojums paliks tādā pašā līmenī. Daļa aptaujāto uzľēmumu paredz atalgojuma pieaugumu par 
10% vai 10% – 20% robežās, proti, nozarē kopumā tādi ir 47,3% aptaujāto uzľēmumu.  

7.6. 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, metālu, metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu darbības jomā, mašīnbūves, iekārtu un 
ierīču remonta un uzstādīšanas darbības jomā un automobiļu apkopes un remonta apakšnozarē. 

Pamatojoties uz mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzľēmēju asociācijas viedokli, 
2010. gadā nozarē bija vērojams pieaugums, palielinājies arī pieprasījums pēc darbaspēka, turklāt 
kopumā tiek eksportēts vairāk par 80% nozares ražošanas apjoma (70% uz ES dalībvalstīm). Tādēļ 
nākotnē nozarei ir nepieciešami šādi speciālisti: virpotāji, frēzētāji, metinātāji (alumīnija un nerūsējošā 
tērauda), metālapstrādes darbagaldu iestatītāji, operatori, lokšľu apstrādes speciālisti, mehatroniķi, 
elektriķi un inženiertehniskie darbinieki. Viena no svarīgākajām problēmām, uz kuru norāda asociācija, ir 
atbilstošs darba devēju pieprasījumam kvalificēta darbaspēka trūkums reģionos.

33
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 Informatīvais ziľojums „Par darba tirgus īstermiľa prognozēm 

2011. gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību 
virzieniem”, 2011. gada 28. februāris, pieejams interneta vietnē http://www.lm. 
gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/lmzino_280211-1.pdf. 
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Attēls Nr. 29 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem metālu, metālizstrādājumu 
un elektrisko iekārtu darbības jomā (%)

34
 

Avots: Aptaujas dati 
 

Metālu, metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu darbības jomā no visām nepieciešamajām 
profesijām desmit visbiežāk minētās profesijas ir metinātājs, ciparvadības darba galdu operators, 
atslēdznieks, instrumentālatslēdznieks, pārdošanas speciālists, mehānikas inženieris, palīgpersonāls, 
lokšľu apstrādes speciālists, struktūrvienību vadītājs un frēzētājs. 

Pēc trīs gadiem lielākās daļas populārāko profesiju īpatsvars palielināsies vēl vairāk. Darbinieku 
skaits metinātāja profesijā palielināsies gandrīz par 80%, kamēr instrumentālstrādnieku un 
palīgpersonāla skaits samazināsies. Frēzētāja profesijā un lokšľu apstrādes speciālista profesijā 
darbinieku skaits palielināsies gandrīz divas reizes.  

Profesiju pieprasījums var sniegt ieskatu nozares attīstības specifikā. Šo profesiju pieaugums 
parāda to, ka nozares attīstība vairāk balstās uz tehnisko bāzi. Tikmēr inženieru skaita pieaugums 
norāda nozares attīstības tendences. Nozare turpmāk tiks vērsta uz tehnoloģisko risinājumu tālāku 
izmantošanu. Lai šī attīstība notiktu, ir nepieciešamas investīcijas. Lieli bruto kapitālieguldījumi bija 
iekārtu un ierīču uzstādīšanā un remontā, tāpēc ir iespējams, ka šie ieguldījumi palielināsies arī turpmāk.  

Salīdzinot ar pārējām profesijām, lielāks pieprasījums varētu būt tādām profesijām kā metinātājs, 
ciparvadības darba galdu operators un lokšľu apstrādes speciālists. Pašreizējā situācija profesiju 
pieprasījumā ļoti neatšķiras no profesiju nākotnes prognozēm. Tas norāda, ka šīs desmit profesijas ir 
pieprasītas un būs nepieciešamas arī nākotnē.  

Pamatojoties uz ekspertu interviju rezultātiem, iespējams, ka pieprasījums metāla apstrādes 
nozarē pēc mehatroniķa profesijas samazinās, bet, attīstoties tehnikai un elektronisko iekārtu 
īpatsvaram, autoremonta nozarē automobiļu mehatroniķi noteikti ir un būs ļoti pieprasīti.  

 

                                                      
 
 
34 

Attiecīgos nosaukumus (gan profesijas, gan amatus) ir lietojuši darba devēji aptaujā, tāpēc tekstā tie netiks mainīti un tiks 

uzskatīts kā profesijas. 
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Attēls Nr. 30 

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

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot uzľēmumu darbinieku sadalījumu skaitu mašīnbūves, iekārtu un ierīču remonta un 
uzstādīšanas darbības jomā, redzams, ka no visām profesijām desmit visvairāk pieprasītās profesijas ir 
iekārtu remontatslēdznieks, mehānikas inženieris, krāsotājs, pārdošanas speciālists, grāmatvedis, 
metinātājs, palīgpersonāls, autoinženieris, virpotājs, inženieris – mehāniķis, mehatroniķis. Salīdzinoši ar 
pārējām profesijām, lielāks pieprasījums varētu būt profesijām – iekārtu remontatslēdznieks, mehānikas 
inženieris un krāsotājs. 

Pašreizējā situācija būtiski neatšķiras no profesiju nākotnes prognozēm. Tas nozīmē to, ka šīs 
desmit profesijas ir pieprasītas un būs nepieciešamas arī nākotnē (Attēls Nr. 30). 

 
Attēls Nr. 31 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem automobiļu apkopes un 
remonta apakšnozarē (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmumu darbinieku skaitu automobiļu apkopes un remonta apakšnozarē, redzams, 
ka visvairāk pieprasītās profesijas ir autoatslēdznieks, automehāniķis, struktūrvienību vadītājs, 
pārdošanas speciālists, autoinženieris, autoelektriķis, metinātājs un auto krāsotājs. Salīdzinot ar 
pārējiem populārākajām profesijām, mazāks pieprasījums varētu būt pēc tādām profesijām kā 
automehāniķis, toties lielāks pieprasījums varētu būt autoinženierim (Attēls Nr. 31).  

Pārstāvētākās profesijas katrā no iepriekš minētajām apakšnozarēm atsevišķi sniegtas 
Pielikumā Nr. 2.  
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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 metālapstrādi nozari saistītās 
profesijas var apgūt 58 izglītības iestādēs (Pielikums Nr. 3), t.sk. augstskolās, koledžās, profesionālās 
izglītības iestādēs.  

2009. gada nogalē Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) izstrādāja Profesionālās 
izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. - 2015. gadam, kas nosaka turpmāko 
izglītības iestāžu izvietojumu dažādos Latvijas reģionos, t.sk. metālapstrādes nozarē.  

Ľemot vērā Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzľēmēju asociācijas viedokli, 
profesionālās izglītības kompetences centrus

35
 nozarē paredzēts veidot vadošajās nozares izglītības 

iestādēs: Rīgā un Rīgas reģionā (Rīgas Tehniskajā koledžā), Kurzemes reģionā Liepājā un Ventspilī 
(RTU Liepājas filiāles Profesionālajā vidusskolā un Ventspils Profesionālajā vidusskolā), Latgales 
reģionā Daugavpilī (Daugavpils Valsts tehnikumā), Vidzemes reģionā (Priekuļu un Jāľumuižas Valsts 
tehnikumā), Zemgales reģionā Jelgavā (Jelgavas Profesiju vidusskolā, kas ir pašvaldības izglītības 
iestāde).

36
 

8.1.2. Nozarē esošās izglītības programmas 
Nozares izglītības programmu analīze veikta, pamatojoties uz Nacionālās izglītības iespēju 

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

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

Tabula Nr. 32. Latvijas izglītības iestādes metālapstrādes nozarē 
Npk. Profesija Izglītības iestādes 

1 Montāžas darbu atslēdznieks 

Viduslatgales Profesionālā vidusskola  
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Mācību centrs „BUTS” 
Jelgavas Amatu vidusskola 
Rīgas 3. arodskola 

2 Loka metinātājs ar atestāciju pēc EN 287-1 Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 

3 Gāzmetinātājs 

Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 
Mācību centrs „BUTS” 
Rīgas 3. arodskola 

4 Atslēdznieks 

Latgales mācību centrs 
Cēsu Profesionālā vidusskola 
Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 
Ventspils Profesionālā vidusskola 

                                                      
 
 
35

 Kompetences centrs –profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei 
visās attiecīgajās nozares pamatprofesijās. Tās uzdevums ir sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju 
apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm un kalpot kā jaunāko tehnoloģiju apguves vietai gan jauniešiem, gan 
pieaugušajiem. Nākotnē paredzēts pildīt eksaminācijas centra funkcijas, arī neformālā ceļā iegūtas izglītības atzīšanai. 
„Informatīvais ziľojums par reformu norisi profesionālajā izglītībā”, 2011. gada 11. jūlijs. Pieejams interneta vietnē 
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/info_zinojumi/IZMzino_110711_IZ.1734.pdf. 
36

 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/C%25C4%2593su%2BProfesion%25C4%2581l%25C4%2581%2Bvidusskola/
http://www.niid.lv/niid_list/providerlist/provider/Ventspils%2BProfesion%25C4%2581l%25C4%2581%2Bvidusskola/
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/info_zinojumi/IZMzino_110711_IZ.1734.pdf
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Npk. Profesija Izglītības iestādes 

Jelgavas Amatu vidusskola 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Liepājas Valsts tehnikums 
Rīgas 3. arodskola 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 

5 Frēzētājs 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Daugavpils Mežciema arodskola 

6 Metālapstrādes darbgaldu operators Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 

7 Skārdnieks 

Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Latgales Mācību centrs 
Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 
Liepājas Valsts tehnikums 

8 Virpotājs 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola 
Daugavpils Mežciema arodskola 
Jelgavas Amatu vidusskola 
Ventspils Profesionālā vidusskola 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Rīgas 3. arodskola 

9 Rokas lokmetinātājs (MMA) 

Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 
Mācību centrs „BUTS” 
Rīgas 3. arodskola 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

10 
Metālapstrādātājs (virpotāju un 
atslēdznieku darbi) 

Daugavpils Valsts tehnikums 
Rīgas Jūras transporta profesionālā vidusskola 

11 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto 
iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 

Mācību centrs „BUTS” 
Rīgas 3. arodskola 

12 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto 
iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 

Mācību centrs „BUTS” 
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Rīgas 3. arodskola 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

13 
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa 
elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 

Rīgas 3. arodskola 
Mācību centrs „BUTS” 

14 
Metālapstrādes tehnoloģisko līniju 
operators 

Rīgas 3. arodskola 

15 
Lokmetinātājs metināšanā ar 
automātiskām iekārtām Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 

16 Metāla griezējs Mācību centrs „BUTS” 

17 Autoatslēdznieks 

Dobeles Amatu skola 
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts 
tehnikums” 
Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 
Mācību centrs „BUTS” 
Latgales Mācību centrs 
„MBR” Mācību centrs 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Dobeles Amatniecības vidusskola 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 
Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas 
centrs 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

18 Automehāniķa palīgs 

Viduslatgales Profesionālā vidusskola 
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts 
tehnikums” 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Limbažu Profesionālā vidusskola 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
Rīgas Būvniecības vidusskola 
Daugavpils Valsts tehnikums 
Saulaines Profesionālā vidusskola 
Cīravas Arodvidusskola 

http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Aizkraukles%2BProfesion%25C4%2581l%25C4%2581%2Bvidusskola/
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Daugavpils%2BValsts%2Btehnikums/
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/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/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/Profesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522R%25C4%25ABgas%2BValsts%2Btehnikums%2522/
http://www.niid.lv/niid_list/providerlist/provider/Kuld%25C4%25ABgas%2BTehnolo%25C4%25A3iju%2Bun%2Bt%25C5%25ABrisma%2Bprofesion%25C4%2581l%25C4%2581%2Bvidusskola/
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/Daugavpils%2BValsts%2Btehnikums/
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Npk. Profesija Izglītības iestādes 

19 Ritošā sastāva atslēdznieks 

Rīgas Dzelzceļnieku skola 
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts 
tehnikums” 

20 Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs 

Rīgas Dzelzceļnieku skola 
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts 
tehnikums” 

21 Transportlīdzekļa krāsotājs Latgales Mācību centrs 

22 Kuģa motorists 

 „LSC Marine Training” mācību centrs 
Mācību ražošanas kombināts „Zerko” 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GGB” 

23 Kuģu būves atslēdznieks Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

24 Remontatslēdznieks Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

25 Instrumentu atslēdznieks Vidzemes Profesionālās izglītības centrs 

26 Materiālu dizaina speciālists 
Liepājas Mākslas vidusskola 
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

27 Metāla izstrādājumu dizaina speciālists Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

28 
Celtniecības un ceļu būves mašīnu 
mehāniķis 

Smiltenes Valsts tehnikums 
Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

29 Mehatronisko sistēmu tehniķis 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā 
vidusskola 

30 Metālapstrādes iekārtu mehāniķis Cēsu Profesionālā vidusskola 

31 Aukstuma iekārtu mehāniķis Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola 

32 Mašīnbūves tehniķis 
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts 
tehnikums” 

33 Autoelektriķis 

Mācību centrs „RIMAN” 
Mācību centrs „BUTS” 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

34 Kuģu tehniķis 
Rīgas Jūras transporta profesionālā vidusskola 
Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola 

35 Automehāniķis 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola 
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts 
tehnikums” 
Mācību centrs „BUTS” 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
Alsviķu Profesionālā skola 
Cīravas Arodvidusskola 
Priekuļu un Jāľmuižas Valsts tehnikums 
SIA „MBR” Mācību centrs 
Limbažu Profesionālā vidusskola 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā skola 
Jaungulbenes Arodvidusskola 
Viduslatgales Profesionālā vidusskola  
Limbažu Profesionālā vidusskola 
Ventspils Profesionālā vidusskola 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
Rīgas Būvniecības vidusskola 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā 
vidusskola 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
Dobeles Amatniecības vidusskola 
Lūznavas Profesionālā vidusskola 
Zaļenieku arodvidusskola 
Smiltenes Valsts tehnikums 
Daugavpils Valsts tehnikums 
Saulaines Profesionālā vidusskola 
Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 

36 Lokomotīvju saimniecības tehniķis 

Rīgas Dzelzceļnieku skola 
Daugavpils Valsts tehnikums 
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts 
tehnikums” 

37 Sliežu ceļu saimniecības tehniķis 
Rīgas Dzelzceļnieku skola 
Daugavpils Valsts tehnikums 

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/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/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/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/Aizkraukles%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/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/Aizkraukles%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/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/Daugavpils%2BCeltnieku%2Bprofesion%25C4%2581l%25C4%2581%2Bvidusskola/
http://www.niid.lv/lv/niid_list/providerlist/provider/Limba%25C5%25BEu%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/Profesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522R%25C4%25ABgas%2BValsts%2Btehnikums%2522/
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Npk. Profesija Izglītības iestādes 

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts 
tehnikums” 

38 Transporta vagonu tehniķis 

Rīgas Dzelzceļnieku skola 
Daugavpils Valsts tehnikums 
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts 
tehnikums” 

39 Transportlīdzekļu krāsotājs 

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts 
tehnikums” 
Mācību centrs „BUTS” 

40 Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis 

Cīravas arodvidusskola 
Priekuļu un Jāľmuižas Valsts tehnikums 
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Valsts Kandavas 
lauksaimniecības tehnikums” 
Viduslatgales Profesionālā vidusskola  

41 
Kuģa mehāniķis uz kuģiem ar dzinēja 
jaudu līdz 750 kW 

Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola 
Mācību ražošanas kombināts „Zerko” 

42 
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais 
vērtētājs Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

43 
Sliežu motortransporta vadītāja (mašīnista) 
palīgs Rīgas Dzelzceļnieku skola 

44 Rūpniecības komercdarbinieks 

Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Jūrmalas 
profesionālā vidusskola 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā 
vidusskola 
Rīgas Tirdzniecības tehnikums 

45 Vides iekārtu tehniķis Cīravas arodvidusskola 

46 
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais 
eksperts  Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

47 Autoservisa speciālists  
Malnavas koledža  
Rīgas Tehniskā koledža  

48 
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas 
mehānikas tehniķis  Transporta un sakaru institūts  

49 
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas 
avionikas tehniķis  Rīgas Tehniskā universitāte  

50 Mehatroniķis  
Rīgas Tehniskā koledža  
Vidzemes Augstskola  

51 Mehānikas inženieris  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle 
Rīgas Tehniskās universitāte 

52 Kuģu mehāniķis  
Latvijas Jūras akadēmija  
Liepājas Jūrniecības koledža  

53 Autotransporta inženieris  Rīgas Tehniskā universitāte  

54 
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas 
mehānikas inženieris  Rīgas Tehniskā universitāte  

55 
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas 
avionikas inženieris  Rīgas Tehniskā universitāte  

56 Dzelzceļa transporta inženieris  Rīgas Tehniskā universitāte  

57 
Kuģu elektromehānisko iekārtu 
elektroinženieris Latvijas Jūras akadēmija  

58 Kuģu mehānikas inženieris  Latvijas Jūras akadēmija  

59 Inženieris mehatronikā  

Rēzeknes Augstskola  
Rīgas Tehniskā universitāte  

60 Transportsistēmu inženieris  Rīgas Tehniskā universitāte  

61 Inženieris automobiļu transportā Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle  

62 Mehānikas inženieris  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte  
Rīgas Tehniskā universitāte  
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle  

63 Programmēšanas inženieris  Rīgas Tehniskā universitāte  

64 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris  Rīgas Tehniskā universitāte  

 
Izglītības programmu piedāvājuma atbilstība nozares vajadzībām izglītotāju vērtējumā 

Analīze veikta, pamatojoties uz aptaujā iegūto informāciju, kuras ietvaros tika aptaujātas 
septiľas izglītības iestādes Latvijā, kurās tiek īstenotas metālapstrādes nozares studiju programmas. 

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/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/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/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/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/Profesion%25C4%2581l%25C4%2581s%2Bizgl%25C4%25ABt%25C4%25ABbas%2Bkompetences%2Bcentrs%2B%2522R%25C4%25ABgas%2BValsts%2Btehnikums%2522/
http://www.aiknc.lv/standarti/SauzTranspTehEksPS0376.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/SauzTranspTehEksPS0376.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
http://www.aiknc.lv/standarti/GaisKugTehnps0375.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/GaisKugTehnps0375.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/GaisaKuguTehEkspAvionTehnPS0374.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/GaisaKuguTehEkspAvionTehnPS0374.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/standarti/MehInzenPS0307.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Autotransp_inzenierisPS0372.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/standarti/GaisaKuguTehEkspMehInzPS0364.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/GaisaKuguTehEkspMehInzPS0364.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/standarti/GaisaKuguTehEkspAvioInzps0363.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/GaisaKuguTehEkspAvioInzps0363.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/standarti/Dzelzc_transp_inzeniersiPS0371.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=9
http://www.aiknc.lv/standarti/KugMehInzenPS0405.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=9
http://www.aiknc.lv/standarti/InzeMehatronPS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/Transportsist_inzenPS0253.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/standarti/MehInzenPS0307.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/ProgramInzePS.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/standarti/drizuma.html
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
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Izglītības programmu piedāvājuma atbilstības nozares vajadzībām izglītotāju vērtējuma ietvaros 
tika pētītas nepilnības nozares profesionālās izglītības iestādēs Latvijā, sadarbība ar uzľēmējiem, kas 
tiek praktizēta izglītības iestādēs, izglītības iestādes darbu un spēju sniegt kvalitatīvas vispārējās un 
profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem ietekmējošie faktori, dažādu sociālo partneru 
(pašvaldību, valsts, NVO, asociāciju un citu sociālo partneru) atbalsta formu novērtējums, izglītības 
iestāžu absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju novērtējums, absolventu aptuvenais procentuālais 
skaits, kuri strādā savā iegūtajā profesijā, un citi absolventu nodarbinātības rādītāji.  

Nozīmīgākās izglītības iestādes, kur var apgūt vairumu profesiju, ir Rīgas Tehniskā universitāte, 
Rīgas Dzelzceļnieku skola un Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”. 
Dažas profesijas var apgūt tikai atsevišķās specializētajās skolās, piemēram, lokmetinātāju un 
instrumentu atslēdznieku profesijas var tikai apgūt Vidzemes Profesionālās izglītības centrā.  

Tabula Nr. 33. Tālākizglītības programmas metālapstrādes nozarē 
Nr.
p.k 

Izglītības iestāde Piešķiramā kvalifikācija 

1 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Loka metinātājs ar atestāciju pēc EN 287-1 

2 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Gāzmetinātājs 

3 SIA "Latgales mācību centrs" Atslēdznieks 

4 
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" Atslēdznieks 

5 
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" Gāzmetinātājs 

6 
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" Remontatslēdznieks 

7 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" 

Ciparu programmas vadības (CNC) darbgaldu 
iestatītājs 

8 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Instrumentu atslēdznieks 

9 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Frēzētājs 

10 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Metālapstrādes darbgaldu operators 

11 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Montāžas darbu atslēdznieks 

12 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Skārdnieks 

13 
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" Rokas lokmetinātājs (MMA) 

14 Aizkraukles Profesionālā vidusskola Virpotājs 

15 Mācību centrs "BUTS" 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG) 

16 SIA "Latgales mācību centrs" Skārdnieks 

17 Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG) 

18 Mācību centrs "BUTS" Gāzmetinātājs 

19 Mācību centrs "BUTS" 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
inertās gāzes vidē (MIG) 

20 Mācību centrs "BUTS" Rokas lokmetinātājs (MMA) un gāzmetinātājs 

21 Mācību centrs "BUTS" Rokas lokmetinātājs (MMA) 

22 Mācību centrs "BUTS" 

Rokas lokmetinātājs (MMA) un lokmetinātājs 
metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē 
(MAG) 

23 Mācību centrs "BUTS" 

Rokas lokmetinātājs (MMA) un lokmetinātājs 
metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē 
(TIG) 

24 Mācību centrs "BUTS" Montāžas darbu atslēdznieks 

25 Mācību centrs "BUTS" 
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās 
gāzes vidē (TIG) 

26 Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG) 

27 Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Rokas lokmetinātājs (MMA); 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

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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Nr.
p.k 

Izglītības iestāde Piešķiramā kvalifikācija 

aktīvās gāzes vidē (MAG) 

28 Jelgavas Amatu vidusskola Atslēdznieks 

29 Rīgas 3. arodskola Gāzmetinātājs (G) 

30 Rīgas 3. arodskola Rokas lokmetinātājs (MMA) 

31 
Rīgas 3. arodskola Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

inertās gāzes vidē (MIG) 

32 
Rīgas 3. arodskola Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG) 

33 
Rīgas 3. arodskola Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās 

gāzes vidē (TIG) 

34 Rīgas 3. arodskola Rokas lokmetinātājs (MMA) 

35 Rīgas 3. arodskola Gāzmetinātājs (G) 

36 Rīgas 3. arodskola Rokas lokmetinātājs (MMA) 

37 
Rīgas 3. arodskola Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG) 

38 Rīgas 3. arodskola Rokas lokmetinātājs (MMA) 

39 
Rīgas 3. arodskola Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās 

gāzes vidē (TIG) 

40 
Rīgas 3. arodskola Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG) 

41 
Rīgas 3. arodskola Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās 

gāzes vidē (TIG) 

42 
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" Skārdnieks 

43 Jelgavas Amatu vidusskola Atslēdznieks 

44 

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" 

Rokas lokmetinātājs (MMA) 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG) 

45 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Lokmetinātājs metināšanā ar automātiskām iekārtām 

46 Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

Rokas lokmetinātājs (MMA); 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG) 

47 
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" Atslēdznieks 

48 
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" Gāzmetinātājs 

49 Rīgas 3. arodskola Rokas lokmetinātājs (MMA), Gāzmetinātājs 

50 Rīgas 3. arodskola 
Rokas lokmetinātājs (MMA), Lokmetinātājs metināšanā 
ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 

51 Mācību centrs "BUTS" Metāla griezējs 

52 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Virpotājs 

53 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Atslēdznieks 

54 Rīgas 3. arodskola Atslēdznieks 

55 Rīgas 3. arodskola Virpotājs 

56 Aizkraukles Profesionālā vidusskola Virpotājs 

57 Mācību centrs "BUTS" Gāzmetinātājs 

58 Mācību centrs "BUTS" 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
inertās gāzes vidē (MIG) 

59 Mācību centrs "BUTS" Rokas lokmetinātājs (MMA) un gāzmetinātājs 

60 Mācību centrs "BUTS" Rokas lokmetinātājs (MMA) 

61 Mācību centrs "BUTS" 

Rokas lokmetinātājs (MMA) un lokmetinātājs 
metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē 
(MAG) 

62 Mācību centrs "BUTS" 

Rokas lokmetinātājs (MMA) un lokmetinātājs 
metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē 
(TIG) 

63 Mācību centrs "BUTS" 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG) 

64 Mācību centrs "BUTS" Montāžas darbu atslēdznieks 

65 Mācību centrs "BUTS" Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās 
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Nr.
p.k 

Izglītības iestāde Piešķiramā kvalifikācija 

gāzes vidē (TIG) 

66 Mācību centrs "BUTS" Metāla griezējs 

67 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Gāzmetinātājs 

68 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" 

Ciparu programmas vadības (CNC) darbgaldu 
iestatītājs 

69 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Instrumentu atslēdznieks 

70 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Metālapstrādes darbgaldu operators 

71 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Skārdnieks 

72 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" 

Rokas lokmetinātājs (MMA), Lokmetinātājs metināšanā 
ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 

73 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Lokmetinātājs metināšanā ar automātiskām iekārtām 

74 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Virpotājs 

75 
Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības Attīstības kompetences centrs" Atslēdznieks 

76 
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" Remontstrādnieks 

77 
SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" Rokas lokmetinātājs (MMA) 

78 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības 
iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības 
centrs" 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG) 

79 Aizkraukles Profesionālā vidusskola Virpotājs 

80 

Rietumzemgales profesionālās izglītības 
kompetences centrs "Jelgavas Amatniecības 
vidusskola" 

Rokas lokmetinātājs (MMA) lokmetinātājs metināšanā 
ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 

81 

Rietumzemgales profesionālās izglītības 
kompetences centrs "Jelgavas Amatniecības 
vidusskola" 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG) 

82 Aizkraukles Profesionālā vidusskola Virpotājs 

83 Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG) 

84 Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola Rokas lokmetinātājs (MMA) 

Avots: Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Analizējot tālākizglītības iespējas, saskaľā ar profesionālo izglītības programmu reģistru, ar 
metālapstrādi saistītās tālākizglītības programmas 16 izglītības iestādēs, kas ir otrā un trešā 
profesionālās kvalifikācijas līmeľa izglītības programmas. Visvairāk izglītības programmu var apgūt 
mācību centrā „BUTS”, Rīgas 3. arodvidusskolā, biedrībā „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības 
Attīstības kompetences centrs". Visbiežāk sastopamās tālākizglītības programmas šajās izglītības 
iestādēs ir lokmetinātaja, rokas  lokmetinātāja, virpotāja un gāzmetinātāja apmācības programmas.  

ESF finansē metālapstrādes nozares speciālistu apmācību. Atbalsts komersantiem darbaspēka 
kvalifikācijas paaugstināšanai nepieciešams, lai palielinātu darba ražīgumu, veicinātu darba tirgus un 
komercdarbības attīstību, tādējādi ceļot nozares uzľēmumu ekonomikas konkurētspēju Latvijas un 
pasaules tirgū. Projektu ietvaros plānota apmācība, kas veicinātu darbaspēka attīstību, nodrošinot 
metālapstrādes nozarei specifisku apmācību, tādējādi apvienojot uzľēmēju un izglītības iestāžu 
vajadzības nozarē nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai. Turklāt tas 
veicinātu darba ražīguma pieaugumu, attīstītu darba tirgu un komercdarbību, kā arī paaugstinātu kopējo 
ekonomikas konkurētspēju. Mašīnbūves un metālapstrādes asociācijai vien ESF sniedz finansējumu Ls 
800 tūkst. apmērā.

37
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 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Informācija par noslēgtajiem līgumiem apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” projektu iesniegumu atlases 
2.kārtas. 
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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 metālapstrādes nozarē ir 
izstrādāti 66 profesiju standarti.

38
 

Tabula Nr. 34. Nozares profesiju standarti 

Npk. 
Reģistr
ācijas 

Nr. 
Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums 

Profesi
onālās 
kvalifik
ācijas 

līmenis 

1 PS 0007 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Atslēdznieks 2 

2 PS 0008 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Frēzētājs 2 

3 PS 0009 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Metinātājs 2 

4 PS 0010 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Virpotājs 2 

5 PS 0011 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Remontatslēdznieks 3 

6 PS 0013 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Automehāniķa palīgs 2 

7 PS 0057 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Autoapkopes speciālists 4 

8 PS 0063 Transporta pakalpojumi 
Mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu 
mazāku par 750kW 3 

9 PS 0064 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Automehāniķis 3 

10 PS 0065 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Termoapstrādes speciālists 3 

11 PS 0093 Transporta pakalpojumi Kuģa mehāniķis 4 

12 PS 0097 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mehatronikas inženieris 5 

13 PS 0108 Inženierzinātnes un tehnoloģijas 
Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas 
un sakaru tehniķis 3 

14 PS 0108 Inženierzinātnes un tehnoloģijas 
Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas 
un sakaru tehniķis 3 

15 PS 0110 Transporta pakalpojumi Sliežu ceļu saimniecības tehniķis 3 

16 PS 0111 Transporta pakalpojumi Transporta vagonu tehniķis 3 

17 PS 0112 Transporta pakalpojumi Lokomotīvju saimniecības tehniķis 3 

18 PS 0121 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Aukstuma iekārtu mehāniķis 3 

19 PS 0156 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris 5 

20 PS 0157 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Lauksaimniecības tehnikas remontatslēdznieks 2 

21 PS 0161 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis 3 

22 PS 0172 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Montāžas darbu atslēdznieks 1 

23 PS 0175 Transporta pakalpojumi Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs 2 

24 PS 0200 Vides aizsardzība Vides iekārtu tehniķis 3 

25 PS 0206 
Lauksaimniecība, mežsaimniecība 
un zivsaimniecība Lauksaimniecības enerģētikas inženieris 5 

26 PS 0227 Datorika Programmēšanas inženieris 5 

27 PS 0235 Inženierzinātne un tehnoloģijas Mehatroniķis 4 

28 PS 0241 Inženierzinātne un tehnoloģijas Ritošā sastāva atslēdznieks 2 

29 PS 0252 Inženierzinātne un tehnoloģijas Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris 5 

30 PS 0253 Inženierzinātne un tehnoloģijas Transportsistēmu inženieris 5 

31 PS 0253 Inženierzinātne un tehnoloģijas Transportsistēmu inženieris 5 

32 PS 0255 Inženierzinātne un tehnoloģijas Elektronikas inženieris 5 

33 PS 0278 Civilā un militārā aizsardzība Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris 5 

34 PS 0295 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Metālapstrādes iekārtu mehāniķis 3 

35 PS 0300 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mehatronisku sistēmu tehniķis 3 

36 PS 0302 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kontaktmetinātājs 2 

37 PS 0307 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mehānikas inženieris 5 

38 PS 0307 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mehānikas inženieris 5 

39 PS 0314 Inženierzinātnes un tehnoloģijas 
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu 
inertās gāzes vidē (TIG) 2 

40 PS 0315 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Lāzermetinātājs 2 

                                                      
 
 
38

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

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

Nr. 
Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums 

Profesi
onālās 
kvalifik
ācijas 

līmenis 

41 PS 0317 Inženierzinātnes un tehnoloģijas 
Lokmetinātājs metināšanā ar automātiskām 
iekārtām 2 

42 PS 0318 Inženierzinātnes un tehnoloģijas 
Lokmetinātājs metināšanā ar mahanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG) 2 

43 PS 0319 Inženierzinātnes un tehnoloģijas 
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
inertās gāzes vidē (MIG) 2 

44 PS 0320 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Rokas lokmetinātājs (MMA) 2 

45 PS 0321 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Plastmasas metinātājs 2 

46 PS 0323 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Gāzmetinātājs 2 

47 PS 0324 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis 3 

48 PS 0329 Vides aizsardzība Vides inženieris 5 

49 PS 0333 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Kuģa tehniķis 3 

50 PS 0334 Komerczinības un administrēšana Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais vērtētājs 3 

51 PS 0345 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Skārdnieks 2 

52 PS 0350 Komerczinības un administrēšana Rūpniecības komercdarbinieks 3 

53 PS 0352 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Autoatslēdznieks 2 

54 PS 0353 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Autoelektriķis 3 

55 PS 0354 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Transportlīdzekļu skārdnieks 3 

56 PS 0355 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Transportlīdzekļu krāsotājs 3 

57 PS 0363 Transporta pakalpojumi 
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas 
inženieris 5 

58 PS 0364 Transporta pakalpojumi 
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas 
inženieris 5 

59 PS 0371 Transporta pakalpojumi Dzelzceļa transporta inženieris 5 

60 PS 0372 Transporta pakalpojumi Autotransporta inženieris 5 

61 PS 0374 Transporta pakalpojumi 
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas 
tehniķis 4 

62 PS 0376 Transporta pakalpojumi Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts 4 

63 PS 0409 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Metālapstrādes tehnoloģisko līniju operators 2 

64 PS 0428 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mašīnbūves tehniķis 3 

65 PS 0435 Māksla Materiālu dizaina speciālists 3 

66 PS 0462 Inženierzinātnes un tehnoloģijas Mašīnbūves speciālists 4 

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 metālapstrādes 
nozares profesiju standarti izstrādāti vienā noteiktā izglītības tematiskajā jomā. Citas tematiskās jomas, 
kurās ir iespējams apgūt pēc profesiju standartiem izveidotās izglītības programmās metālapstrādes 
nozarē, ir transporta pakalpojumu un komerczinību un administrēšanas tematiskajā jomā.  

Lielākoties profesiju standarti izstrādāti 2. un 3. kvalifikācijas līmeľa profesijām. Nākotnē, 
vērtējot pēc profesiju pieprasījuma un nozares attīstības tendencēm, ir sagaidāms lielāks to studējošo 
skaita pieaugums, kuri apgūs piekto kvalifikācijas līmeni. 

8.2. Izglītības programmu piedāvājuma atbilstība nozares 
vajadzībām 

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

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

Kopumā, vērtējot metālapstrādes nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un 
prasmes, kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu 
pabeigšanas, Rīgas reģionā trešā daļa respondentu augstu novērtē teorētiskās zināšanas un valodu 
zināšanas (attiecīgi 32,3% un 37% to novērtē augstu vai ļoti augstu, piešķirot vērtējumu „4” un „5”). 
Salīdzinoši augstu tiek vērtēta iniciatīva (31,5%), zināšanas par nozari kopumā (26%) un radošā 
domāšana (25,9%) (Attēls Nr. 32). 

 
Attēls Nr. 32 

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

Avots: Aptaujas dati 

Tajā pašā laikā zemāk tiek vērtēta spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās 
(48% to novērtē augstu vai ļoti augstu, piešķirot vērtējumu „4” un „5”), zināšanas par nozari kopumā 
(33%) un praktiskās profesionālās prasmes (35%) (Attēls Nr. 32). 

 
Attēls Nr. 33 

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

Avots: Aptaujas dati 
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Vidzemes reģionā visaugstāk tiek vērtēta radošā domāšana un zināšanas par nozari kopumā, 
proti, vairāk par 41% respondentu to novērtē augstu vai ļoti augstu, piešķirot vērtējumu „4” un „5”. 
Zemāk tiek vērtēta spēja patstāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās (35,3%) (Attēls Nr. 33). 

 
Attēls Nr. 34 

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

Avots: Aptaujas dati 

Kurzemes reģionā augstu tiek vērtēti vairāki faktori, piemēram, teorētiskās zināšanas (55,5% to 
novērtē augstu vai ļoti augstu, piešķirot vērtējumu „4” un „5”), kā arī iniciatīva, valodu zināšanas un 
zināšanas par nozari kopumā (visus trīs faktorus augstu vērtē 51,8%). Zemāk tiek vērtēta spēja 
patstāvīgi rast risinājumu prolēmsituācijās (29,6%) un radošā domāšanā (35,9%) (Attēls Nr. 35). 

 
Attēls Nr. 35 

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

Avots: Aptaujas dati 

Zemgales reģionā augstu tiek vērtēta iniciatīva (57,2% to novērtē augstu vai ļoti augstu, 
piešķirot vērtējumu „4” un „5”), kā arī spēja patstāvīgi rast risinājumu nestandarta situācijās, zināšanas 
par nozari kopumā un radošā domāšana, ko puse respondentu vērtē augstu. Zemāk tiek vērtēta spēja 
patstāvīgi rast risinājumu prolēmsituācijās (29,6%), radošā domāšana (25,9%) (Attēls Nr. 36). 
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Attēls Nr. 36 

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

Avots: Aptaujas dati 

Latgales reģionā visaugstāk tiek vērtētas praktiskās profesionālās prasmes un iniciatīva (abus 
faktorus 69,3% respondentu novērtē augstu vai ļoti augstu, piešķirot vērtējumu „4” un „5”), kā arī 
zināšanas par nozari kopumā (61,6%) (Attēls Nr. 37). 

 
Attēls Nr. 37 

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

Avots: Aptaujas dati 

Varam secināt, ka reģionos, kur ir pozitīvākas apgrozījuma pieauguma tendences, pozitīvāk tiek 
vērtētas arī darbinieku zināšanas un prasmes. Latgale šajā ziľā ir atšķirīga, jo tur apgrozījuma nākotnes 
perspektīvas ir vērtētas zemu, taču darbinieki ir novērtēti augstu.  

A/S „RVR” ražošanas direktors norāda, ka darbiniekiem trūkst praktisko iemaľu (trūkst prakšu 
vietu, nav pilnvērtīgas tehniskās bāzes apmācībai skolās). Daudzas apmācību programmas aptver 
pārāk šauru kompetenču apjomu – netiek pietiekamā apjomā veikta apmācība specializācijas, kuras ir 
tieši saistītas ar izvēlēto specialitāti. 
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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. Tas ir tāpēc, ka izglītotāji ikdienā strādā visciešākajā saskarsmē ar 
izglītojamiem. 

Analīze veikta, pamatojoties uz aptaujā iegūto informāciju, kuras ietvaros tika aptaujātas 
septiľas izglītības iestādes Latvijā, kas piedāvā akreditētas ar metālapstrādes nozari saistītas 
profesionālo 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 citi sociālie partneri) 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 aptaujāto izglītības iestāžu absolventu spēja iekļauties kolektīvā ir vidēja (to norāda 
57,1% respondentu) vai augsta (42,9%). Līdzvērtīgi tiek vērtētas arī absolventu teorētiskās iemaľas, kur 
43% norādīja, ka tās ir vidējā līmenī, bet lielākā daļa jeb 57,1% respondentu tās vērtēja kā augstas. 

 
Attēls Nr. 38 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
 

Vērtējot absolventu mērķtiecības līmeni, respondentu domas dalījās, jo gandrīz trešā daļa 
aptaujāto norādīja, ka to absolventu mērķtiecība vērtējama kā zema, vidēja vai augsta, katra vērtējuma 
līmeni snieguši 29% pārstāvēto respondentu. Vairāk par pusi respondentu (57,1%) norādīja, ka 
absolventiem nav pilnībā skaidra vēlamās profesijas izvēle, t.sk. darba pienākumi, audzēkľu atbilstība 
nepieciešamajām profesijas iemaľām, jo šis kritērijs tika novērtēts kā vidējs. Lielākā daļa respondentu 
(71,4%) norādīja, ka absolventu svešvalodu zināšanu līmenis ir vidējs. Kopumā secinām, ka izglītotāju 
vērtējumā atsevišķos jautājumos (mērķtiecība) pastāv būtiskas atšķirības starp izglītības iestāžu 
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absolventiem, taču citos jautājumos izglītotāju domas ir līdzīgas, piemēram, novērtējot absolventu 
praktiskās iemaľas un svešvalodu zināšanas. 

Mērķtiecība un skaidra profesijas izvēle ir cieši saistītas. Ir jādomā kā palielināt motivāciju un 
vairāk sniegt informāciju par sagaidāmo darbu, jo daudzu absolventu aiziešana strādāt citā nozarē 
norāda par atšķirībām starp sagaidāmo un faktisko darbu. Lai gan jāpiemin, ka daudzi nozares 
speciālisti aiziet strādāt citā nozarē, tomēr strādā darbu, kas saistīts ar iegūto kvalifikāciju. 

Lai arī izglītības iestādes augstu vērtē absolventu teorētiskās un praktiskās iemaľas, uzľēmēji 
tās tik augstu nevērtē. Tādējādi parādās uzskatu atšķirības un iespējamās problēmas izglītības sistēmā. 
Tas ir jārisina, veicot komunikāciju un sadarbību ar nākamajiem darba devējiem. Absolventu aiziešana 
strādāt citā profesijā apstiprina šo izglītotāju un uzľēmēju iespējamo atšķirīgo redzējumu. 

Absolventu nodarbinātība  

Kā redzams turpmākajā attēlā, 71,4% respondentu norāda, ka aptuveni 40 – 60 % absolventu 
pēc izglītības iestādes beigšanas strādā profesijā, kuru apguvuši izglītības iestādē. Pārējā daļa aptaujāto 
norāda, ka vien 0 – 20% absolventu strādā savā iegūtajā profesijā vai pat 80 – 100% pēc izglītības 
iestādes absolvēšanas strādā savā iegūtajā profesijā (attiecīgi 14,3% katrā kategorijā).  

 
Attēls Nr. 39 

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

Izvērtējot absolventu nodarbinātību, secinām, ka lielākā daļa to izglītības iestāžu absolventu, 
kurās tiek piedāvātas studiju programmas, kas saistītas ar metālapstrādes nozari, pēc izglītības iestādes 
beigšanas strādā savā profesijā Latvijā (36,2%) (Attēls Nr. 39).  

 Izglītības iestādēm vairāk jāpopularizē izstrādātā izglītības programma, kā arī apgūtās 
profesijas. To var īstenot, ciešāk sadarbojoties uzľēmējiem un izglītības iestādēm.   

 
Attēls Nr. 40 

Absolventu nodarbinātības raksturojums 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
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Gandrīz piektā daļa (17,3%) absolventu izvēlas strādāt citā nozarē; 16,2% turpina izglītību 
augstākās izglītības iestādēs; neliela absolventu daļa (5,2%) strādā ārvalstīs, un tikai 4% absolventu pēc 
izglītības iestādes beigšanas nestrādā un nemācās. Par 8% absolventu izglītības iestādēm nav 
informācijas. 

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 
Vairums visu metālapstrādes nozares uzľēmumu nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem kursiem. 

Visās apakšnozarēs vēlmi pēc kursiem respondenti izteikuši līdzīgi. Metālu, metālizstrādājumu un 
elektrisko iekārtu darbības jomā vēlmi pēc specifiskiem kursiem ir izteikuši 21,3% uzľēmumu (Attēls Nr. 
41). 

 
Attēls Nr. 41 

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

Avots: Aptaujas dati 

Līdzīgi rezultāti ir mašīnbūves, iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas darbības jomas 
uzľēmumos, kur vēlmi pēc specifiskajiem kursiem izsaka 19,2% uzľēmēju. Automobiļu apkopes un 
remonta apakšnozaru uzľēmumos vēlmi pēc specifiskajiem kursiem izsaka 18,7% aptaujāto uzľēmumu. 
Tas liecina par nelielu pieprasījumu pēc specifiskajiem kursiem šajā nozarē (Attēls Nr. 41). 

 
Attēls Nr. 42 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem metālapstrādes nozarē sadalījumā pēc 
uzņēmumu lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 
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Visvairāk vēlmi pēc specifiskiem kursiem izteikuši mikrouzľēmumi (to norāda 23,3% no visiem 
šīs kategorijas uzľēmumiem). Savukārt vismazāk izteikuši vēlmi pēc specifiskiem kursiem ir izteikuši 
lielie uzľēmumi (7,7%) (Attēls Nr. 42). 

Lai gan lielākā daļa uzľēmēju metālapstrādes nozarē nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem 
kursiem, Pielikumā Nr. 4 redzami nosauktie kursi, kurus uzľēmēji vēlas speciālistu apmācībai 
metālapstrādes nozarē, piemēram, kursi auto elektronikas jomā un krāsošanas (metāla, auto, kuģu) 
jomā. 

Mikrouzľēmumu prasība pēc specifiskiem kursiem skaidrojama ar to, ka paši uzľēmumi nevar 
piedāvāt apmācību. Taču lielais skaits uzľēmumu nespēj nodrošināt darbinieku apmācību, lai uzturētu 
to kompetences līmeni, kas liecina par problēmām nozares tālākizglītībā (Attēls Nr. 43).  

 
Attēls Nr. 43 

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

Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot datus par iespēju apgūt papildu zināšanas un prasmes metālapstrādes nozares 
uzľēmumos, lielākā daļa uzľēmumu uzskata, ka darbinieki uzľēmumā var apgūt papildu zināšanas un 
prasmes, lai kvalificēti veiktu darbu un nodrošinātu nepieciešamo kompetences līmeľni. Lai gan ir 
diezgan daudz uzľēmumu (no 23% līdz 39%), kuri nevar piedāvāt mācību iespējas uzľēmuma ietvaros, 
visās apakšnozarēs ir uzľēmumi, kuriem ir labākas apmācības iespējas, nekā jebkur citur (no 13% līdz 
27%) (Attēls Nr. 43). 

 
Attēls Nr. 44 

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

Avots: Aptaujas dati 
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Vairums uzľēmumu neatkarīgi no to lieluma uzskata, ka darbinieki uzľēmumā var apgūt papildu 
zināšanas un prasmes, lai kvalificēti veiktu darbu un nodrošinātu kompetences līmeni.  

Visās kategorijās ir uzľēmumi, kuriem ir labākas iespējas apmācīt darbiniekus nekā jebkur citur. 
Šādas iespējas visvairāk ir lielo uzľēmumu grupā – 46,2%. Kaut gan ir arī tādi uzľēmumi, kuri nevar 
piedāvāt mācību iespējas, visvairāk tādu ir mikrouzľēmumu grupā – 36,7% un mazo uzľēmumu grupā – 
30% (Attēls Nr. 44). 

 
Attēls Nr. 45 

Profesionālās pilnveides kursu rīkošanas biežums metālapstrādes nozarē sadalījumā pa 
apakšnozarēm (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot datus par profesionālās pilnveides kursu rīkošanas biežumu metālapstrādes nozarē, 
var secināt, ka lielākais skaits uzľēmumu norāda, ka profesionālās pilnveides kursi visās apakšnozarēs 
notiek retāk nekā reizi gadā. Ir arī uzľēmumi, kuros šāda veida kursi nenotiek nekad, piemēram, 
44% mašīnbūves, iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas darbības jomas uzľēmumos (Attēls Nr. 
45). 

Uzľēmumu norādītais pilnveides kursu biežums ir saistīts ar nepieciešamību pēc kursiem, kā arī 
ar iespēju piedāvāt apmācību pašiem uzľēmumiem. Tie uzľēmumi, kuri var piedāvāt apmācību 
darbiniekus biežāk arī apmāca, tāpēc pieprasījums pēc pilnveides kursiem  šādos uzľēmumos nav tik 
liels.  

 
Attēls Nr. 46 

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

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot sadalījumu pēc uzľēmumu lieluma, var secināt, ka lielākais skaits uzľēmumu, kuru 
darbiniekiem ir iespējas piedalīties profesionālās pilnveides kursos biežāk nekā reizi pusgadā, ir lielie 
uzľēmumi (15,4%). Profesionālo pilnveidi saviem darbiniekiem piedāvā biežāk nekā reizi pusgadā 
piedāvā arī mazie (6,1%), mikro (3,8%) un vidējie (8%) uzľēmumi. Tajā pašā laikā liela daļa mikro 
(51,9%) un mazo (18,4%) uzľēmumu profesionālo pilnveidi saviem darbiniekiem nepiedāvā nekad. To 
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varētu uzskatīt par sliktu rādītāju nozares attīstībai. Ir arī tādi lielie uzľēmumi, kuri neveic savu 
darbinieku profesionālās pilnveides apmācību (7,7%) (Attēls Nr. 46). 

 
Attēls Nr. 47 

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

Avots: Aptaujas dati 

Daudz metālapstrādes nozares uzľēmumu ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu 
(no 57,3%– 63,8%). Taču daudzi nozares uzľēmumu pārstāvji šādu gatavību nav izteikuši (to norāda no 
36,2% līdz 42,7%) (Attēls Nr. 47). 

Šis rezultāts ir labs rādītājs. Lai gan nav daudz uzľēmumu, kas pieprasa specifiskos kursus, 
uzľēmumi ir gatavi finansēt izglītību.  

 
Attēls Nr. 48 

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

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot sadalījumu pēc uzľēmumu lieluma rezultāti atšķiras. Lielākais uzľēmumu īpatsvars, 
kuri gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu, ir lielo uzľēmumu kategorijā (92,3%) un vidējo 
uzľēmumu kategorijā (88%). Vismazākais uzľēmumu īpatsvars, kuri gatavi finansēt darbinieku 
kvalifikācijas celšanu, ir mikrouzľēmumu vidū (45,0%) (Attēls Nr. 48). 
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Attēls Nr. 49 

Nozares uzņēmumi, kuri finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu sadalījumā pa metālapstrādes 
nozares apakšnozarēm (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Metālapstrādes nozares visās apakšnozarēs darbinieku kvalifikācijas celšana tiek finansēta 
gandrīz pusē no visiem uzľēmumiem (no 40% līdz 46%) (Attēls Nr. 49). 

 
Attēls Nr. 50 

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

Avots: Aptaujas dati 

Redzams, ka darbinieku kvalifikācijas celšanu visvairāk finansē lielie uzľēmumi (92,3%). 
Vismazāk darbinieku kvalifikācijas celšanu finansē mikrouzľēmumi (20,0%). 

Secināms, ka darbinieku kvalifikācijas celšanas finansēšana ir tieši proporcionāla uzľēmuma 
lielumam. Jāatzīmē, ka tie lielie uzľēmumi, kuri ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu, to arī 
dara. Tomēr ir vērojams, ka nākotnē mazie un mikrouzľēmumi turpmāk ieguldīs vairāk darbinieku 
izglītošanā.  

8.4. Sadarbība starp darba devējiem un izglītotājiem 
Šajā sadaļā tiks analizēti izglītības iestāžu un uzľēmēju sadarbības veidi, prakses 

organizēšanas iespējas, nozares tehnoloģiju izmantošana un speciālistu iesaiste mācību procesā. 

8.4.1. Prakses organizēšanas iespējas 

Pamatojoties uz izglītības iestāžu aptaujas datiem, kopumā sadarbība ar darba devējiem tiek 
vērtēta kā ļoti laba, prakses iespējas tiek piedāvātas. Uzľēmumi paši piedāvā šīs iespējas, kā arī 
izglītības iestāžu atbildīgie veido ciešu sadarbību ar uzľēmumiem. Neskatoties uz to, ka ir maz prakses 
vietu un iespēju, prakses programmu var realizēt pilnā apjomā. Sadarbība notiek gan ar vietējiem 
uzľēmumiem, gan valsts mēroga uzľēmumiem. Neskatoties uz piedāvātajām prakses iespējām, 
problēmas pastāv. Tās ir saistītas ar to, ka prakses vietas ir neapmaksātas un pat netiek segti ceļa 
izdevumi. Bieži vien prakse neatbilst mācību programmai, lai arī prakšu vadītāji cenšas nodrošināt 
labākās un atbilstošākās prakses vietas.  
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Attēls Nr. 51 

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

Avots: Aptaujas dati 

Praktikantu daudzums metālapstrādes nozarē pēdējos trīs gados sadalījumā pa apakšnozarēm 
ir bijis pietiekami liels, īpaši to praktikantu skaits, kuri ir profesionālās, vidējās un arodizglītības audzēkľi 
(sākot no 42% līdz pat 77%). Visvairāk šādu praktikantu ir automobiļu apkopes un remonta 
apakšnozares uzľēmumos (77,2%). Augstākās izglītības iestāžu studenti arī tiek aicināti praksēs, tikai 
retāk. Nedaudz lielāks skaits augstākās izglītības iestāžu studentu ir metālu, metālizstrādājumu un 
elektrisko iekārtu darbības jomā organizētajās praksēs – 26% (Attēls Nr. 51). 

 
Attēls Nr. 52  

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

Avots: Aptaujas dati  

Visās apakšnozarēs ir praktikanti, kuri pēc prakses palikuši uzľēmumos pēdējos trīs gados. 
Vislielākais praktikantu skaits, kuri ir palikuši strādāt uzľēmumos, ir no profesionālās, vidējās un 
arodizglītības iestāžu audzēkľu vidus, piemēram, automobiļu apkopes un remonta apakšnozares 
uzľēmumos – 79,3% un metālu, metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu darbības jomas uzľēmumos – 
69,4%. Visvairāk augstākās izglītības iestāžu absolventu ir palikuši strādāt mašīnbūves, iekārtu un ierīču 
remonta un uzstādīšanas darbības jomas uzľēmumos – 42,9%. Pētījuma rezultāti parāda arī to, ka 
visās nozarēs ir praktikanti, kuri pēc prakses palikuši uzľēmumos ar citu izglītību. 

 Mašīnbūves, iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas darbības jomā ir zems augstākās 
izglītības praktikantu skaits, kuri pēc prakses beigām palikuši strādāt uzľēmumos. Tas varētu būt 
skaidrojams ar izglītības neatbilstību apakšnozarē prasītajam, kā arī iespējamā neatbilstība praktikantu 
vēlmēm (piemēram, nespēja nodrošināt izaugsmi), taču šī īpatnība būtu jāpēta sīkāk.  
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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, 
piedaloties ekskursijās uz uzľēmumiem. Taču izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka nepietiekamā 
finansējuma dēļ nav iespējas iegādāties modernās tehnoloģijas, kuras būtu nepieciešamas mācību 
procesa sekmīgai apguvei. Tāpēc trenažieri un iekārtas atpaliek no nozarē mūsdienās pielietojamām 
tehnoloģijām.  

Viena no aptaujātajām izglītības iestādēm norādīja, ka sadarbība starp izglītības iestādēm un 
uzľēmējiem nozares tehnoloģiju izmantošanai apmācību procesā ir izveidojusies laba. Kompānija 
„Festo” izīrē iekārtas bez maksas, palīdz ar metodiskiem materiāliem, kā arī piedalīties starptautiskās 
sacensībās ar savu tehniku un nodrošina apmācības pedagogiem. Labāka situācija pēc respondentu 
domām ir uzľēmumos, kuros tika īstenoti ES infrastruktūras projekti, līdz ar to uzľēmumiem ir iespējas 
iegādāties modernākas tehnoloģiskās iekārtas un darbavietu aprīkojumu.  

8.4.3. Nozares speciālistu iesaistīšanās izglītības procesā 

Izvērtējot nozares speciālistu iesaisti izglītības procesā, izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka 
nozares speciālisti piedalās audzēkľu izglītošanā. Tas notiek, sagatavojot mācību materiālus, rīkojot 
ekskursijas uz uzľēmumiem, praktisko nodarbību organizēšanā uzľēmumos, aicinot piedalīties 
uzľēmumu rīkotajos semināros, kā arī tikšanos ar absolventiem mācību procesa laikā. Citas izglītības 
iestādes pārstāvji norādīja, ka izglītības iestādei nav iespēju samaksāt atbilstošu algu lektoriem no 
uzľēmumiem par informatīvo nodarbību vadīšanu. Izglītības iestādes min arī konkrētus uzľēmumus, ar 
kuriem izveidojusies veiksmīga sadarbība nozares speciālistu iesaistē izglītības procesā, piemēram, 
Airline RAF-AVIA, Smart Lynx Airlines.  

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

pamatojoties uz izglītības iestāžu aptaujas rezultātiem.  

Problēmas/nepilnības izglītības iestādēs Latvijā 

Kopumā, izvērtējot respondentu viedokli, prakses vietu un informācijas trūkums, kā arī 
izglītojošā personāla problēmas un novecojusī materiālā un tehniskā bāze rada būtiskas problēmas šajā 
nozarē. Kā vidēju augstākās un profesionālās izglītības sistēmas nepilnību aptaujātie norādīja prakses 
vietu trūkumu uzľēmumos, informācijas trūkumu potenciālajiem audzēkľiem, darba devējiem un 
sabiedrībai kopumā, kā arī izglītotāju trūkumu vai to nepietiekamu kvalifikāciju. Problēmas netiek 
saskatītas specializāciju plašumā, praktisko un teorētisko zināšanu sabalansētībā un izglītības 
ierobežojumos reģionos.  
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Attēls Nr. 53 
Problēmas/nepilnības nozares profesionālās izglītības iestādēs Latvijā 

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

Izvērtējot kritērijus, kas nav uzskatāmi par nepilnībām nozares profesionālās izglītības iestādēs 
Latvijā, aptaujātie minēja pārāk plašu specializāciju un ierobežoto izglītības pieejamību un izvēli 
reģionos, un teorētisko mācību nesabalansētību izglītības programmās (visi 85,7%), kā arī pārāk šauro 
specializāciju (66,7%). Jautājumā par pārāk novecojušu un neatbilstošu materiāli tehnisko bāzi izglītības 
iestādēs respondentu domas dalījās, jo šo kritēriju līdzīgi novērtēja kā neesošu, vidēju un augsta līmeľa 
problēmu (28,6%). Varam secināt, ka materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumā pastāv būtiskas 
atšķirības starp izglītības iestādēm Latvijā. 

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošie faktori 

Kā galvenie faktori, kas būtiskie ietekmē izglītības iestādes spēju pildīt savu uzdevumu, proti, 
sniegt kvalitatīvas vispārējās un profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem, minēti nozares 
zemais prestižs sabiedrībā un informācijas par nozares attīstītas tendencēm pieejamība (abi 71,4%). 
Būtiska nozīme ir arī apmācības tehnisko iekārtu esamībai izglītības iestādēs (57,2%).  
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Attēls Nr. 54 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Pēc aptaujas datiem tādiem faktoriem kā vispārējās infrastruktūras līmenis (57,1%), apmācības 
tehnisko iekārtu esamība izglītības iestādē (42,9%), finanšu līdzekļu pieejamība (57,1%), konkurence 
izglītības sistēmā (42,9%) ir vidēja ietekme uz izglītības iestādes darbu. 

Izvērtējot kvalificētu pedagogu un administratīvā personāla pieejamību un IT infrastruktūras 
pieejamību, 57,2% respondentu šo faktoru raksturo kā augstas nozīmes izglītības iestāžu darbu 
ietekmējošu. 

Jautājumā par informācijas par nozares speciālistu pieprasījumu darba tirgū pieejamības ietekmi 
uz izglītības iestādes darbu respondentu domas dalījās, jo šo kritēriju līdzīgi novērtēja kā zemas, vidējas 
un augstas ietekmes faktoru (28,6%).  

Izglītības iestāžu saņemtais atbalsts 

Analizējot nākamā attēla datus, attiecīgi 100% un 71% respondentu norāda, ka vietējo 
pašvaldību un reģionāla līmeľa pašvaldību sniegtais atbalsts ir mazs. Līdz ar to jāsecina, ka šīm 
atbalsta formām praktiski nav ietekmes uz izglītības iestāžu darbu.  
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Attēls Nr. 55 
Faktoru, kas ietekmē izglītības iestādes darbu, novērtējums  
(1-niecīga, 2-zema, 3-vidēja, 4-augsta, 5-ļoti augsta ietekme) 

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Izvērtējot valsts atbalsta programmu un/vai institūciju ietekmi uz iestādes spēju sniegt 
kvalitatīvas vispārējās un profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem, 42,9% respondentu 
norāda, ka šī faktora ietekme ir vērtējama kā zema. Kā vidējas nozīmes faktors tiek raksturota IT 
infrastruktūras pieejamība izglītības iestādē (71,4%). Izvērtējot sadarbību ar NVO un asociācijām, 
respondentu domas ir šādas – nedaudz mazāk par pusi (86%) aptaujāto norāda uz šī faktora augsto vai 
ļoti augsto ietekmes līmeni uz izglītības iestādes darbu. 
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9. Ārējo faktoru ietekme 
Šajā sadaļā tiks analizēts metālapstrādes nozares uzľēmēju viedoklis par uzľēmumu darbību 

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

Kā pašus svarīgākos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus metālu, metālizstrādājumu un 
elektrisko iekārtu darbības jomas uzľēmumi atzīmē darbaspēka kompetences līmeni (91,5%), 
darbaspēka pieejamību darba tirgū (83%), pirktspēju (80,9%). 

 
Attēls Nr. 56 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori metālu, metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu darbības 
jomā (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Kā mazāk svarīgus faktorus šī sektora uzľēmēji min normatīvo aktu izmaiľas (19,1%), 
tehnoloģisko procesu un ražošanas modernizāciju un kvalitātes prasību izmaiľas (abi 12,8%). 
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Attēls Nr. 57 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori (%) sadalījumā pa metālapstrādes nozares automobiļu, 
piekabju un puspiekabju ražošanas, citu transportlīdzekļu ražošanas, cita veida ražošanas, 

iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas, otrreizējās pārstrādes apakšnozarē 
Avots: Aptaujas dati 

 

Kā pašus svarīgākos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus mašīnbūves, iekārtu un ierīču 
remonta un uzstādīšanas darbības jomas uzľēmumi atzīmē darbaspēka kompetences līmeni (88,5%), 
darbaspēka pieejamību darba tirgū (76,9%), kā arī pirktspēju un tehnoloģiskā progresa un ražošanas 
modernizāciju (abi 73,1%). Kā mazāk svarīgus faktorus šajā sektorā uzľēmēji min uzľēmējdarbības 
izmaksu izmaiľas, nodokļu politikas izmaiľas un normatīvo aktu izmaiľas (visi 11,5%). Lai gan jāatzīst, 
ka šos faktorus par nesvarīgiem atzīst samērā neliels respondentu skaits.  

Būtisks faktors ir mārketinga stratēģija, ko 65,4% respondentu ir novērtējuši kā vidējas nozīmes 
faktoru.  
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Attēls Nr. 58 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori (%) sadalījumā pa metālapstrādes nozares automobiļu 
apkopes un remonta apakšnozares 

Avots: Aptaujas dati 

Kā galvenos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus metālapstrādes nozares automobiļu 
apkopes un remonta apakšnozares uzľēmēji min darbaspēka kompetences līmeni (93,4%), darbaspēka 
pieejamību darba tirgū (82,7%), un pirktspēju (76%). 

Kā nesvarīgākus faktorus šajā apakšnozarē uzľēmēji min normatīvo aktu izmaiľas (26,6%) un 
konkurences ietekmi, mārketinga stratēģiju un uzľēmējdarbības izmaksu izmaiľas (visi 12%), ko šajā 
kontekstā varētu uzskatīt par ne tik svarīgiem faktoriem attiecīgā laika periodā. Kopumā šiem faktoriem 
nākotnē varētu tikt piešķirta lielāka nozīme. 

Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji reģionālajā sadalījumā 

Reģionālā sadalījuma dati norāda, kādas ir nozares sektoru attīstības tendences atsevišķos 
reģionos. Aplūkojot investīciju apmērus sadalījumā pa reģioniem, redzams, ka investīcijas ir lielākas 
tajos reģionos, kur ir lielāks apgrozījums, bet neliels uzľēmumu skaits. Piemēram, citur neklasificētu 
iekārtu ražošanas sektorā Kurzemes reģionā ir mazāks sektoru uzľēmumu apgrozījums nekā Rīgas 
reģionā, tomēr investīcijas Kurzemes reģionā vairāk nekā divas reizes pārsniedz to apjomu Rīgas 
reģionā.  

Tabula Nr. 35. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji reģionālajā sadalījumā 2009. gadā
39 

 
Apgrozījums 

Produkcijas 
vērtība 

Pievienotā 
vērtība 

Personāla 
izmaksas 

Investīcijas 
Nodarbināto 

personu skaits 

(C24) Metālu ražošana 

 Rīgas reģions    55 781    58 125  4 830   1 558   3 875    354  
(C25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana 

                                                      
 
 
39

Šie ir jaunākie pieejamie dati reģionālajā sadalījumā. Nav iekļauti tie sektori un reģioni, par kuriem nav apgrozījuma datu.  
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Apgrozījums 

Produkcijas 
vērtība 

Pievienotā 
vērtība 

Personāla 
izmaksas 

Investīcijas 
Nodarbināto 

personu skaits 

 Rīgas reģions    81 028    80 586   24 574    14 883   4 040   3 423  

 Pierīgas reģions    44 183    43 321  12 753   8 046    787   1 248  

 Vidzemes reģions   3 630   3 638   1 086   1 081    164    314  

 Kurzemes reģions    35 703    34 566    9 004   6 333   3 884   1 148  

 Zemgales reģions    17 632    18 194   6 559   4 498   2 871    757  

 Latgales reģions    11 241    11 300    3 368   2 146    351    651  
(C27) Elektrisko iekārtu ražošana 

 Rīgas reģions    44 950    38 222   12 039    12 050    996   1 804  

 Kurzemes reģions   5 556   5 713   1 762   1 016   14    117  

 Latgales reģions    13 698    14 097   5 019   3 477    342    431  
(C28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana 

 Rīgas reģions    19 255    18 766   8 142   5 091    691    738  

 Kurzemes reģions   8 811   8 796   2 773   1 498   1 654    286  

 Zemgales reģions   7 281   7 267   3 933   1 546    971    280  

 Latgales reģions    10 963    11 139   6 125   3 792    176    800  
(C29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana 

 Rīgas reģions   4 854   5 252   1 956   1 778   9 179    264  
(C30) Citu transportlīdzekļu ražošana 

 Kurzemes reģions     400     399    204    144   79   43  
(C33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 

 Rīgas reģions   155 672   109 244    44 015    29 900    18 428   4 185  

 Pierīgas reģions    13 673    13 258   7 217   2 726    658    450  

 Vidzemes reģions   3 191   2 110    813    416    166    136  

 Kurzemes reģions    14 240    15 349   5 963   3 334   1 584    773  

 Zemgales reģions   5 604   5 585   1 668    877    350    178  

 Latgales reģions     783     803    182    206   18    110  

Avots: CSP 

Rīgas reģionā ir visaugstākie uzľēmējdarbības rādītāji. Gatavo metālizstrādājumu ražošanas 
sektorā Vidzemes reģions veido mazāk par trīs procentiem visas nozares apgrozījuma. Kopumā 
vērojamas būtiskas reģionālās atšķirības, norādot, ka metālapstrādes nozares sektori reģionos attīstīti 
nevienmērīgi (Tabula Nr. 35). 

Starptautiskā sadarbība 

Viena no būtiskākajām institūcijām metālapstrādes nozarē ir Latvijas Mašīnbūves un 
metālapstrādes rūpniecības asociācija, kas dibināta 1994. gadā. Tā ir veidota kā nozares informatīvais 
un konsultatīvais centrs, kas apvieno mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzľēmējus un 
speciālistus, lai veicinātu nozares attīstību, veicinātu savstarpējo sadarbību un nozares speciālistu 
profesionālo izaugsmi.

 40
 

Asociācija organizē eksporta veicināšanas pasākumus, izstādes, seminārus, pieredzes 
apmaiľas braucienus un citus pasākumus. Turklāt veicina arī sadarbības piedāvājumus Latvijā un citās 
valstīs. Asociācija ir ES EEN Eiropas biznesa atbalsta tīklā, caur kuru var iegūt informāciju par 
jaunākajām tehnoloģijām. Biedriem pēc to ražošanas profila tiek nosūtīti citu valstu sadarbības 
piedāvājumi, kurus asociācija saľem no ārvalstu uzľēmumiem, LIAA, Latvijas vēstniecībām ārzemēs un 
ārvalstu vēstniecībām Latvijā. Tāpat asociācija nodrošina atbalstu sadarbības partneru meklēšanā.

41
  

Ekonomikas ministrija veicina starptautisko sadarbību. Piemēram, starp Latviju un Izraēlu ir 
vairākas potenciālās jomas ciešākai ekonomiskajai sadarbībai. Latvija būtu ieinteresēta attīstīt sadarbību 
vairākās nozarēs, tajā skaitā arī metālapstrādes nozarēs. Tāpat Latvija būtu gatava sadarboties un 
atbalstīt Izraēlas IT inkubatoru izveidi Latvijā, cerot, ka to darbība veicinātu abu valstu IT potenciāla 
veiksmīgu izmantošanu. Tas ir pamatojams ar to, ka 2011. gadā Latvijas tirdzniecības apgrozījums ar 
Izraēlu sasniedza 44,3 miljonus eiro (31,13 miljonus latu).

42
 

                                                      
 
 
40

Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, par asociāciju: 

http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=20&lang=1. 
41

Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, par asociāciju: 

http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=20&lang=1. 
42

Pavļuts un Izraēlas enerģētikas un ūdens resursu ministrs pārrunās ekonomisko sadarbību 

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=32339&cat=621. 

http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=20&lang
http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=20&lang
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=32339&cat=621
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Metālapstrādes nozare izmanto šādu sadarbības iespējas veicinošu institūciju atbalstu. 

Eiropas uzņēmumu tīkls (Enterprise Europe Network) 

Uzľēmumu tīkls palīdz mazajiem uzľēmumiem maksimāli izmantot iespējas Eiropā, sniedzot 
informāciju par ES tiesību aktiem un meklējot sadarbības partnerus, attīstot pētniecības un inovācijas 
spējas un iesaistot mazos un vidējos uzľēmumus un uzľēmējus politikas veidošanā. Eiropas 
uzľēmumu tīkls ir ES plašākais kontaktpunktu tīkls.

43
 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 

Fonds piedāvā zināšanu apmaiľu un sadarbību pētniecības jomā; galvenokārt attiecas uz 
jaunajām dalībvalstīm. Darbība vērsta uz mazajiem un vidējiem uzľēmumiem un to, kā uzlabot to 
reģionālo un vietējo vidi, uzľēmējdarbību, inovāciju procesu un konkurētspēju, kā arī starpreģionu un 
pārrobežu sadarbību. Fonds atbalsta arī ieguldījumus cilvēkresursos.

44
 

Eiropas Sociālais fonds (ESF) 

Sociālais fonds galvenokārt paredzēts jaunajām dalībvalstīm, un tā darbība vērsta uz darba 
iemaľu uzlabošanu. Fonds atbalsta apmācību, izglītību un nodarbinātību. Finansējums ir pieejams ar 
dalībvalstu un reģionu starpniecību. ESF uzdevums ir uzlabot strādājošo un uzľēmumu pielāgošanās 
spējas, sekmēt darba vietu pieejamību, cīnīties ar diskrimināciju pret personām, kurām ir nelabvēlīgi 
sociālie apstākļi, un uzlabot izglītības un apmācības sistēmas.

45
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 Uzmanības centrā Eiropas „neredzamā” nozare 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/metalworking/documentation_pack_lv.pdf. 
44

 Uzmanības centrā Eiropas „neredzamā” nozare 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/metalworking/documentation_pack_lv.pdf. 
45

 Uzmanības centrā Eiropas „neredzamā” nozare 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/metalworking/documentation_pack_lv.pdf. 
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Pielikums Nr.1 

 
Pamata informācija par respondentiem 

Tabula Nr. 1 Uzņēmumu kopējais skaits un aptaujājamo uzņēmumu skaits pa metālapstrādes 
nozares sektoriem 

Sektors pēc NACE 2.red. Uzņēmumu skaits 
Uzņēmumu skaits 

aptaujai 

Procentos no 
kopējā uzņēmumu 

skaita 

(24) Metālu ražošana 31 12 40% 

(25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, 
izľemot mašīnas un iekārtas 

924 370 40% 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana 71 28 40% 

(28) Citur neklasificētu iekārtu, 
mehānismu un darba mašīnu ražošana 

151 60 40% 

(29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju 
ražošana 

39 16 40% 

(30) Citu transportlīdzekļu ražošana 61 24 40% 

(32) Cita veida ražošana 76 30 40% 

(33) Iekārtu un ierīču remonts un 
uzstādīšana 

573 229 40% 

(38) Otrreizējā pārstrāde 94 38 40% 

(45.2) Automobiļu apkope un remonts 2238 895 40% 

KOPĀ 4258 1702 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 

(24) Metālu ražošana 15 48.39% 

(25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izľemot mašīnas un iekārtas 411 44.48% 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana 28 40% 

(28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana 65 43,05% 

(29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana  16 40% 

(30) Citu transportlīdzekļu ražošana 24 40% 

(32) Cita veida ražošana 30 40% 

(33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 266 46.42% 

(38) Otrreizējā pārstrāde 39 41,49% 

(45.2) Automobiļu apkope un remonts 895 40% 

KOPĀ 1789 42% 

 

Tabula Nr. 3 Saņemto atbilžu skaits pa metālapstrādes nozares sektoriem 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Saņemto atbilžu 

skaits 

(24) Metālu ražošana 
40 

(25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izľemot mašīnas un iekārtas 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana 
9 

(28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana 

(29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana  
2 

(30) Citu transportlīdzekļu ražošana 

(32) Cita veida ražošana 5 

(33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 21 

(38) Otrreizējā pārstrāde 4 

(45.2) Automobiļu apkope un remonts 83 

KOPĀ 164 
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Pielikums Nr.2 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums un prognoze profesiju griezumā sadalījumā pa 
apakšnozarēm 

 

Attēls Nr. 59 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze profesiju griezumā (%) sadalījumā 
metālapstrādes nozares gatavo metālizstrādājumu ražošanas, izņemot mašīnas un iekārtas, 

apakšnozarē 
Avots: Aptaujas dati 

 

Attēls Nr. 60 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze profesiju griezumā (%) sadalījumā 
metālapstrādes nozares mašīnbūves apakšnozarē 

Avots: Aptaujas dati 
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Attēls Nr. 61 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze profesiju griezumā (%) sadalījumā 
metālapstrādes nozares citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas 

apakšnozarē 
Avots: Aptaujas dati 

 

Attēls Nr. 62 
Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze profesiju griezumā (%) sadalījumā 

metālapstrādes nozares iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas apakšnozarē 
Avots: Aptaujas dati 
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Pielikums Nr.3 
 

Tabula Nr. 36 Izglītības iestādes, kurās iespējams apgūt ar metālapstrādes nozari saistītās 
profesijas 

 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums 

1 Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

2 Alsviķu profesionālā skola 

3 Cēsu Profesionālā vidusskola 

4 Cīravas arodvidusskola 

5 Viduslatgales Profesionālā vidusskola 

6 Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

7 Daugavpils Mežciema arodskola 

8 Dobeles Amatniecības vidusskola 

9 Dobeles Amatu skola 

10 Priekuļu un Jāľmuižas Valsts tehnikums 

11 Jaungulbenes arodvidusskola 

12 Jelgavas Amatniecības vidusskola 

13 Jelgavas Amatu vidusskola 

14 Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs 

15 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 

16 Daugavpils Valsts tehnikums 

17 Latvijas Jūras akadēmija  

18 Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola 

19 Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

20 Liepājas Valsts tehnikums 

21 Liepājas Jūrniecības koledža  

22 Liepājas Mākslas vidusskola 

23 Limbažu Profesionālā vidusskola 

24 Lūznavas Profesionālā vidusskola 

25 Mācību centrs „BUTS” 

26 Mācību centrs „RIMAN” 

27 Mācību ražošanas kombināts „Zerko” 

28 Malnavas koledža 

29 Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

30 Rēzeknes Augstskola 

31 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

32 Rīgas Būvniecības vidusskola 

33 Rīgas 3. arodskola 

34 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

35 Rīgas Dzelzceļnieku skola 

36 Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola 

37 Rīgas Jūras transporta profesionālā vidusskola 

38 Rīgas Tehniskā koledža  

39 Rīgas Tehniskā universitāte  

40 Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 

41 Rīgas Tirdzniecības tehnikums 

42 Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā skola 

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=9
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
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43 Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” 

44 SIA „GGB” 

45 Latgales mācību centrs 

46 Saulaines Profesionālā vidusskola 

47 „LSC Marine Training” mācību centrs 

48 „MBR” Mācību centrs 

49 Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

50 Smiltenes Valsts tehnikums 

51 Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola 

52 Transporta un sakaru institūts  

53 Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Jūrmalas profesionālā vidusskola 

54 Profesionālās izglītības kompetences centrs „Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikums” 

55 Ventspils Profesionālā vidusskola 

56 Vidzemes Augstskola  

57 Vidzemes profesionālās izglītības centrs 

58 Zaļenieku arodvidusskola 
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Pielikums Nr. 4 

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.  Elektronikas programmētāju 

2.  Auto diagnostikas 

3.  Auto elektriķu (4); auto elektronikas (2) 

4.  Ciparvadības darba galdu operatoru 

5.  Riepu montāžas un remonta speciālistu 

6.  Tig metināšanas, metinātāju (2) 

7.  Elektroinženieru (tehnikai) 

8.  Kuģu krāsotāju, krāsotāju, metāla krāsošanas, autokrāsotāju (2) 

9.  Metālkonstrukciju projektēšanas 

10.  Klientu apkalpošanas (2) 

11.  CNC frēzēšanas 

12.  Vadības prasmes 

13.  Kalšanas 

14.  Auto skārdnieku, auto virsbūvju speciālistu, sagatavotāju, 

15.  Auto atslēdznieks 

16.  Auto degvielas un elektrosistēmu diagnostikas/remonta 

17.  Magnētiskās hidrodinamikas 

18.  Metāltermistu, restauratoru 

19.  CNC darbgaldu speciālistu 

20.  Autopacēlāja un autoceltľa operatora  

 
 


