
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Pārtikas nozares apraksts  
 
 



   
 

  2 
 

Saturs 

1. Ievads .................................................................................................................................................. 3 

2. Kopsavilkums ..................................................................................................................................... 7 

3. Pētniecības metodoloģija .................................................................................................................. 9 

4. Pētāmās nozares robežas ............................................................................................................... 11 

5. Nozares attīstības tendences ES valstīs un Latvijā ...................................................................... 13 

5.1. Nozares attīstības raksturojums ................................................................................................ 13 
5.2. Nozares attīstības prognoze ...................................................................................................... 21 

6. Nozares salīdzinājums ar situāciju citās Eiropas valstīs ............................................................. 23 

6.1. Nozares uzľēmumu un strādājošo raksturojums ...................................................................... 23 
6.2. Tirgus apjoms un tā prognozes ................................................................................................. 31 
6.3. Investīcijas un sadarbība ........................................................................................................... 31 
6.4. Nozares SVID analīze ............................................................................................................... 35 

7. Nozares darbaspēka raksturojums un prognozes ........................................................................ 37 

7.1. Nozarē strādājošo raksturojums ................................................................................................ 37 
7.2. Nozarē strādājošo kompetences un prasmes ........................................................................... 38 
7.3. Nozares darbinieku atlases kritēriji ............................................................................................ 39 
7.4. Nozares darbinieku pieejamība darba tirgū (vakances) ............................................................ 41 
7.5. Darba resursu piedāvājums un to ietekmējošie faktori.............................................................. 43 
7.6. Nozares personāla plānošana ................................................................................................... 46 

8. Profesionālās izglītības piedāvājums ............................................................................................ 51 

8.1. Profesionālās izglītības raksturojums, esošo programmu uzskaitījums .................................... 51 

8.1.1. Vadošās izglītības iestādes ............................................................................................... 51 
8.1.2. Nozarē esošās izglītības programmas .............................................................................. 51 
8.1.3. Nozarē esošie profesiju standarti ...................................................................................... 52 
8.1.4. Dati par nozares profesionālās izglītības ieguvušajiem absolventiem .............................. 53 

8.2. Izglītības programmu piedāvājuma atbilstība nozares vajadzībām .......................................... 55 

8.2.1. Darba devēju vērtējumā .................................................................................................... 55 
8.2.2. Izglītotāju vērtējumā........................................................................................................... 56 

8.3. Nozares darbaspēka tālākizglītība un karjeras izaugsmes iespējas ......................................... 58 

8.3.1. Pārkvalifikācijas iespējas, kvalifikācijas celšanas iespējas ............................................... 58 

8.4. Sadarbība starp darba devējiem un izglītotājiem ...................................................................... 62 

8.4.1. Prakses organizēšanas iespējas ....................................................................................... 64 
8.4.2. Nozares tehnoloģiju izmantošana apmācības procesā ..................................................... 64 
8.4.3. Nozares speciālistu iesaistīšanās izglītības procesā ........................................................ 64 

8.5. Ierobežojumi izglītībai ................................................................................................................ 64 

9. Ārējo faktoru ietekme....................................................................................................................... 68 



 

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 profesionālās kvalifikāciju struktūra un tās rezultāti, jo tas ir pamats, lai varētu izstrādāt 
vai aktualizēt profesiju standartus un izstrādāt atbilstošas profesionālās izglītības programmas 
ar moduļu pieeju. Ar nozares aprakstu tiek iegūts visaptverošs nozari raksturojošs informācijas 
kopums, ko var izmantot jaunieši, lai iegūtu priekšstatu par nozari, par nākamās profesijas izvēli. 
Vienlaicīgi šo informāciju var izmantot arī darba devēji, pedagogi un profesionālās izglītības audzēkľi, lai 
iegūtu papildus informāciju par nozares saistību ar izglītības sektoru. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Veikta anketēšanas rezultātu kvantitatīvā (statistiskā) un kvalitatīvā (saturiskā) analīze. 
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4. Veikta nozares profesionālo izglītības iestāžu aptauja, un veikta nozares profesionālo 
kvalifikāciju struktūras saskaľošana ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas 
tehnoloģijas fakultāti. 

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

6. Sagatavots nozares apraksts, iekļaujot šādus saturiskos indikatorus: 

- pētāmās nozares robežas; 

- nozares attīstības tendences Latvijā un Eiropas Savienības valstīs; 

- nozares situācijas salīdzinājums citās valstīs; 

- nozares darbaspēka raksturojums un prognozes; 

- profesionālās izglītības piedāvājums; 

- ārējo faktoru ietekme. 

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

- Informācijas iegūšana, apkopošana un grupēšana, lai iegūtu informāciju par nozares 
attīstības tendencēm Latvijā un 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 izglītības/studiju 
programmām un nozares izglītības/studiju programmu absolventiem izglītības iestāžu 
vērtējumā. 

- Intervijas ar nozares ekspertiem, uzņēmumu pārstāvjiem, lai iegūtu detalizētu un padziļinātu 
informāciju par nozarē notiekošajiem procesiem, darbaspēka resursiem un tos 
ietekmējošiem faktoriem. 

- Nozares ekspertu fokusgrupas diskusijas – strukturētas intervijas nozares ekspertu grupā, 
kuru laikā apspriesti sagatavotie nozaru aprakstu darba materiāli un definēti virzieni nozaru 
aprakstu papildināšanai un pilnveidošanai. 

- Nozares ekspertu novērtējums (Peer review) – attiecīgās nozares ekspertu vērtējums par 
nozares izpētes procesā iegūtajiem rezultātiem, lai nodrošinātu pilnīgāku situācijas izpratni 
un vērtējumu. 

Darba ierobežojumi 

- Nozares izpēte veikta, izmantojot Nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas 
izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un 
izglītošanai” nozares izpētes metodiku, to pielāgojot tik tālu, cik tas nepieciešams par nozari 
pieejamo datu izklāsta un nozares specifikas vajadzībām. 

- Nozares izpētes aptaujai izmantota Nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas 
izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un 
izglītošanai” nozares izpētes metodikā iekļautā anketa, to precizējot tik tālu, cik tā skar 
katras nozares specifiku, un saskaľojot ar Nozaru ekspertu padomēm. 

- Nozares analīzes ietvaros ir izmantoti nozares uzľēmumu aptaujā iegūtie dati, paļaujoties 
uz respondentu viedokli un sniegto ziľu patiesumu un neveicot datu patiesuma pārbaudi. 

- Darbā izmantoti statistikas dati no dažādiem avotiem, kuri atsevišķos gadījumos par 
vieniem un tiem pašiem rādītājiem var atšķirties, kas izskaidrojams ar atšķirīgu aprēķinu 
metodoloģijas pielietošanu. 
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- Ľemot vērā, ka visi statistiskie rādītāji nav pieejami par 2011. gadu, 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.). 

- Nozares apraksts izstrādāts saskaľā ar noteikto darba uzdevumu un Nacionālās 
programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes 
paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” nozares izpētes metodiku, 
neveicot nepieciešamā nodarbināto skaita prognozēšanu pa nozares profesijām, kā arī 
neveicot salīdzinājumu ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas darbaspēka 
pieprasījuma prognozēm. 

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

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

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

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

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

- Nozares robežas ir noteiktas saskaľā ar darba uzdevumā noteiktajiem NACE 2.red. 
kodiem, un tās var atšķirties no citos pētījumos noteiktajām robežām, kur izmantoti citi 
klasifikatori vai robežu noteikšanas principi. 

- Nozares aprakstā un profesionālo kvalifikāciju struktūrā ir iekļautas primāri ar nozari 
saistītas pamatprofesijas, savukārt citu nozaru pamatprofesijas ir iekļautas ierobežotā 
apmērā saistīto profesiju grupā. 

- 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. 

- Ar pārtikas nozari saistītās profesijas ir  uzskaitītas nozares profesionālo kvalifikāciju 
struktūras dokumentā, proti, pārtikas nozares profesionālo kvalifikāciju struktūrā. 

- Dati par nepieciešamo absolventu skaitu ir balstīti tikai uz pārtikas nozarē nodarbināto un 
aktuālo absolventu skaita statistiku un nav uzskatāmi par pilnīgu nozarei nepieciešamo 
speciālistu skaita prognozi. Pilnīgas prognozes aprēķiniem ir nepieciešami precīzi dati par 
nozarē kopā nodarbināto skaitu pa profesijām un izglītības līmeľiem, kā arī jāľem vērā 
virkne papildu faktoru, t.sk.: 
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 nozares profesionālo izglītību ieguvušo speciālistu skaits, kas nestrādā savā 
specialitātē; 

 nozares profesionālo izglītību ieguvušo speciālistu skaits, kas pēc izglītības 
iestādes absolvēšanas strādā valsts, pētniecības un citās iestādēs; 

 nozares profesionālo izglītību ieguvušo speciālistu skaits, kas pēc izglītības 
iestādes absolvēšanas dodas strādāt uz ārvalstīm; 

 konkrētā kvalifikācijas līmeľa iegūšanai nepieciešamais laiks, t.sk. akadēmiskais 
atvaļinājums un citi izglītības iegūšanas laiku ietekmējošie faktori; 

 prakses ilgums, kas nepieciešams konkrētu jomu speciālistiem, lai pilnvērtīgi 
uzsāktu darbu iegūtajā specialitātē; 

 nozarē nodarbināto vecuma struktūra pa profesijām un kvalifikācijas līmeľiem, 
informācija par nodarbināto skaitu, kas gada laikā atstāj nozari; 

 un citi darba tirgu un nozari ietekmējošie faktori. 

-  
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2. Kopsavilkums 
Nozares attīstības tendences 

Pārtikas un dzērienu rūpniecības nozare (turpmāk pārtikas nozare) ir viena no svarīgākajām un 
dinamiskākajām rūpniecības nozarēm. Ar šo nozari ikdienā saskaras ikviens iedzīvotājs. Pārtikas nozare 
ir vitāli svarīga nozare katrai valstij un ir lielākā Latvijas apstrādes rūpniecības nozare, kas veido 
23,6% no kopējās apstrādes rūpniecības pievienotās vērtības. Kopējā IKP pārtikas nozare veido 2% jeb 
Ls 255 milj. Pārtikas nozarē Latvijā 2010. gadā bija nodarbināti 21,4% no apstrādes rūpniecībā 
strādājošajiem. Šī daudzpusīgā nozare ir nozīmīga eksportētāja, un tās ražošanas gala produkti ir 
konkurētspējīgi gan pašmāju, gan starptautiskajos tirgos. 

Nozare pamatā ir orientēta uz iekšējo tirgu, tāpēc ekonomiskās krīzes laikā, samazinoties 
iekšējam pieprasījumam, nozares apgrozījums samazinājās. Tomēr pēdējās tendences liecina, ka 
nozare sākusi vairāk orientēties uz eksporta tirgiem, kas savukārt ir ļāvis nozarei lēnām atkopties. Vēl 
viens no nozares apgrozījuma pieauguma iemesliem 2010. un 2011. gadā bija ražotāju cenu 
pieaugums.  

Nozares attīstības tendences ir saistītas gan ar eksporta tirgu paplašināšanos, gan ar iekšējā 
pieprasījuma palielināšanos, ľemot vērā to, ka ražošanas jaudas 2011.gadā tika izmantotas aptuveni 
65% apmērā, salīdzinot ar 72% 2008. gadā. 

Investīcijas pētniecībā un attīstībā pārtikas un dzērienu nozarē ES līmenī, salīdzinot ar citām 
nozarēm, ir ļoti mazas. Laika posmā no 2003. gada līdz 2009. gadam vidējais investīciju apmērs 
pētniecībā un attīstībā salīdzinājumā ar saražoto produkciju ir samazinājies no 1,4% līdz 1%.  

Kapitālieguldījumi, kuru mērķis ir samazināt saražotās produkcijas pašizmaksu, ir viens no 
galvenajiem konkurētspējas avotiem pārtikas rūpniecībā globālā un reģionālā mērogā. To atzīst arī 
aptaujātie Latvijas pārtikas nozares uzľēmēji. Kapitālieguldījumi pārtikas nozarē 2010. gadā bija par 
vairāk nekā 9% mazāki salīdzinājumā ar 2009. gadu. 15% samazinājums bija dzērienu ražošanas 
sektorā, bet vairāk par 1% pārtikas produktu ražošanas sektorā. Kapitālieguldījumu samazinājumu 
apstrādes rūpniecībā Latvijā ietekmēja ārējā pieprasījuma samazinājums, kā arī straujāks iekšējā 
pieprasījuma kritums un finanšu resursu nepieejamība. 

Latvijā 2010.gadā viens nodarbinātais pārtikas ražošanas nozarē vidēji deva 8,84 tūkst. latu lielu 
pievienoto vērtību gadā. Tas ir daudz zemāks rādītājs nekā vidēji ES. Saskaľā ar Eurostat datiem 
2009. gadā vidēji viens nodarbinātais pārtikas nozarē deva 32,7 tūkst. latu gadā. Pieaugot 
produktivitātei, tuvākajos gados nodarbināto skaita pieaugums būs neliels. 

Nozares darbaspēka raksturojums 

Nozarē 2010. gadā tika nodarbināti 25 266 cilvēki, proti, par 130 nodarbinātajiem mazāk nekā 
2009. gadā. To galvenokārt noteica samazinājums dzērienu ražošanas sektorā. Lai gan nodarbināto 
skaits ir nedaudz samazinājies, kopumā tas ir stabilizējies un nodarbināto skaita samazinājums nav tik 
liels kā tad, kad nozare vēl izjuta ekonomiskās krīzes radītās sekas. Pēc Ekonomikas ministrijas 
provizoriskajiem datiem 2016. gadā apstrādes rūpniecībā darbinieku skaits varētu palielināties par 11%. 

Pēc pētījuma datiem var secināt, ka lielāks atalgojums ir strādājošiem ar augstāku izglītību. 
Speciālisti ar augstāko izglītību vidēji pelna vairāk nekā administrācijas līmeľa darbinieki ar profesionālo 
izglītību.  

Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas datiem izvērtējot atlases kritērijus, kurus darba devēji ľem vērā, 
pieľemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un administrācijas (vadības) līmenī pārtikas nozarē, 
vissvarīgākais darbinieku atlases kritērijs ir darba prasmju demonstrējums, turpretim svešvalodu 
zināšanām nav būtiskas nozīmes. 

Saskaľā ar izglītības iestāžu aptaujas datiem ir diezgan daudz izglītības iestāžu beidzēju,kuri 
nestrādā apgūtajā profesijā. Tas varētu būt saistīts ar praktisko iemaľu trūkumu un zemo sadarbību 
starp uzľēmējiem un izglītības iestādēm. 
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Profesionālās izglītības piedāvājums 

Latvijā ar pārtikas nozari saistītās profesijas var apgūt 10 izglītības iestādēs, t.sk. augstskolās, 
koledžās, profesionālās izglītības iestādēs. 2011.gadā pārtikas nozarē no 1. līdz 5. kvalifikācijas līmenim 
ir izstrādāti un apstiprināti 19 profesijas standarti.  

Analizējot absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeni izglītotāju vērtējumā, var secināt, 
ka aptaujāto izglītības iestāžu absolventu praktiskās iemaľas, spēja iekļauties kolektīvā, mērķtiecība un 
teorētiskās zināšanas ir augstas. Tajā pašā laikā nozares uzľēmēji norāda, ka izglītības iestāžu 
absolventiem bieži vien trūkst izpratnes par teorētisko procesu un praktisko procesu atšķirībām, kas 
apgrūtina sākotnējo integrēšanos darba vietā. 

Kopumā, vērtējot pārtikas nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, kuras 
ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu pabeigšanas, 
visaugstāk tiek vērtēta attieksme pret darba pienākumiem un spēja iekļauties kolektīvā, kā arī 
mērķtiecība. Viszemāk tiek vērtētas profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības sistēma. Šī tendence ir 
vērojama arī darbiniekiem ar stāžu, taču profesionālās kompetences tiek vērtētas augstāk, norādot uz 
apmācību un pieredzes laikā iegūtajām zināšanām, strādājot uzľēmumā. 
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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, precizēta atbilstoši nozares specifikai un saskaľota ar 
nozares ekspertu padomi. 

Nozares uzľēmumi tika atlasīti, izmantojot LR Uzľēmumu reģistra komersantu datu bāzi, atlasot 
uzľēmumus pēc to darbības veidiem saskaľā ar NACE 2.red. klasifikatoru atbilst darba uzdevumā 
noteiktajiem 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 izglītības 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 (klātienē, pa telefonu) ar nozares 
ekspertiem (intervēto nozares pārstāvju saraksts aplūkojams Pielikumā Nr. 3). Padziļinātajās intervijās 
eksperti izteica savu viedokli par nozares attīstības tendencēm un perspektīvām Latvijā, svarīgākajiem 
nozares izmaiľu cēloľiem un nozares dažādu sektoru attīstības tendencēm, kā arī prognozes par 
atalgojuma izmaiľām nozarē, par nozares uzľēmumu iespējām piesaistīt darbiniekus. 

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

Lai nodrošinātu datu analīzes objektivitāti, izstrādājot nozares aprakstu un secinājumus, 
izmantotās pētniecības metodes tika savstarpēji kombinētas. 

Lai definētu nepieciešamās pamatprofesijas un nepieciešamos profesionālās kvalifikācijas 
līmeľus tika veiktas tālāk minētās darbības. 

1. Analizēti nozares pamatrādītāji (pa apakšsektoriem un reģioniem, kur attiecināms): 

- pievienotā vērtība un pievienotās vērtības īpatsvars Latvijas IKP; 

- apgrozījums; 

- nodarbināto skaits; 
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- uzľēmumu skaits; 

- personāla izmaksas; 

- investīcijas nozarē, 

lai definētu tos nozares apakšsektorus, kuri ir visnozīmīgākie, ľemot vērā strādājošo skaitu,  potenciālās 
attīstības iespējas un līdz ar to arī profesionālās izglītības vajadzības. 

2. Analizēts pašreizējais profesionālās izglītības iestāžu absolventu skaits profesionālās 
izglītības programmās (pamatprofesiju līmenī, balstoties uz IZM datiem par izglītības 
programmu absolventiem). 

3. Analizēti zinātniski pētnieciskās darbības virzieni un valsts atbalstāmo aktivitāšu 
nākamajiem gadiem virzieni pārtikas nozarē, kas izmantoti potenciālo nākotnes 
profesionālās izglītības vajadzību noteikšanai. 

Analīzes rezultāti izmantoti, lai definētu: 

1) nepieciešamās pamatprofesijas, specializācijas un profesionālās kvalifikācijas līmeľus, 
iezīmējot iespējamās izmaiľas nepieciešamajās pārtikas nozares pamatprofesijās (iekļauts 
dokumentā Nozares profesionālās kvalifikāciju struktūras); 

2) nozares sektorus, kuros varētu būt nepieciešams lielāks nozares pamatprofesiju ieguvušo 
darbinieku skaits; 

3) nozares pamatprofesiju reģionālo sadalījumu, pamatojoties uz uzľēmumu reģionālo 
sadalījumu. 
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4. Pētāmās nozares robežas 
Pārtikas nozare pēc NACE 2.red. klasifikatora ir apstrādes rūpniecības (C sadaļa) nozare. 

Pārtikas nozares apraksta ietvaros tiek apskatīta pārtikas produktu ražošana (NACE 2.red. – 10, nodaļa) 
un dzērienu ražošana (NACE 2.red. – 11. nodaļa). 

Pārtikas produktu ražošana 

Pārtikas produktu ražošanā ietilpst lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības 
produktu pārstrāde par pārtikas produktiem, kā arī dažādu tādu starpproduktu ražošana, kurus tieši 
neizmanto pārtikas produktiem. Darbības šajā nodaļā grupētas atbilstoši šādiem pārstrādājamo produktu 
veidiem: gaļa, zivis, augļis un dārzeľi, tauki un eļļas, piena un graudu malšanas produkti un citi pārtikas 
produkti. Pētījumā netiek apskatīta Dzīvnieku barības ražošana (NACE 2.red. – 10.9). 

Par ražošanu tiek uzskatītas arī dažas darbības uzľēmumos, kuru pamatdarbība nav rūpniecība 
(piemēram, tās, ko veic maiznīcās, konditorejas izstrādājumu veikalos, gatavu gaļas izstrādājumu 
veikalos u.c., kas pārdod savu produkciju), kaut gan ražotāju veikalos notiek šo produktu 
mazumtirdzniecība. Tomēr, ja apstrāde ir minimāla un tās gaitā netiek veikta reāla pārveidošana, vienība 
tiek klasificēta mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības vienība (NACE 2.red. - G sadaļa). 

Dzērienu ražošana 

Šajā nodaļā ietilpst dzērienu ražošana, piemēram, bezalkoholisko dzērienu un minerālūdens 
ražošana, alkoholisko dzērienu ražošana, izmantojot galvenokārt fermentāciju, alus un vīna ražošana un 
destilētu alkoholisko dzērienu ražošana. Šajā nodaļā neietilpst augļu un dārzeľu sulu ražošana, sk. klasi 
10.32, piena dzērienu ražošana, sk. klasi 10.51, kafijas, tējas un miltu produktu ražošana, sk. klasi 
10.83. 

Tabula Nr. 1. Pārtikas un dzērienu nozares apraksta ietvaros ietverti šādi pārtikas un dzērienu 
nozares sektori un klases pēc saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) 

NACE kods Darbības veida grupa Darbības veidi 

NACE 2.red. – 10 Pārtikas produktu ražošana - 10.1 Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un 
konservēšana 
- 10.11 Gaļas pārstrāde un konservēšana 

- 10.12 Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana 

- 10.13 Gaļas un mājputnu gaļas produktu 
ražošana 

- 10.2 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un 
konservēšana 

- 10.3 Augļu un dārzeľu pārstrāde un konservēšana 

- 10.31 Kartupeļu pārstrāde 

- 10.32 Augļu un dārzeľu sulas ražošana 

- 10.39 Cita veida augļu un dārzeľu pārstrāde un 
konservēšana 

- 10.4 Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana 

- 10.41 Eļļu un tauku ražošana 

- 10.42 Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku 
ražošana 

- 10.5 Piena produktu ražošana 

- 10.51 Piena pārstrāde un siera ražošana 

- 10.52 Saldējuma ražošana 

- 10.6 Graudu malšanas produktu, cietes un cietes 
produktu ražošana 
- 10.61 Graudu malšanas produktu ražošana 

- 10.62 Cietes un cietes produktu ražošana 

- 10.7 Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana 
- 10.71 Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas 

izstrādājumu un kūku ražošana 

- 10.72 Sausiľu un cepumu ražošana; ilgi 
uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku 
ražošana 

- 10.73 Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu 
izstrādājumu ražošana 

- 10.8 Citu pārtikas produktu ražošana 
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NACE kods Darbības veida grupa Darbības veidi 

- 10.81 Cukura ražošana 

- 10.82 Kakao, šokolādes, konfekšu un citu 
cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana 

- 10.83 Tējas un kafijas pārstrāde 

- 10.84 Garšvielu un piedevu ražošana 

- 10.85 Gatavu ēdienu ražošana 

- 10.86 Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu 
ražošana 

- 10.89 Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu 
ražošana 

NACE 2.red. – 11 Dzērienu ražošana - 11.01 Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana 

- 11.02 Vīnu ražošana no vīnogām 

- 11.03 Sidra un citu augļu vīnu ražošana 

- 11.04 Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām 
izejvielām 

- 11.05 Alus ražošana 

- 11.06 Iesala ražošana 

- 11.07 Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeľu 
un pudelēs iepildītu citu ūdeľu ražošana 
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5. Nozares attīstības tendences Latvijā un 
citās ES valstīs  

5.1. Nozares attīstības raksturojums 
Nozares makroekonomiskās analīzes ietvaros ir analizēts nozares pievienotās vērtības 

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

Pārtikas nozares īpatsvars Eiropas Savienībā 

Saskaľā ar FoodDrinkEurope konkurētspējas ziľojuma datiem pārtikas nozare 2009. gadā bija 
lielākā nozare ES pēc apgrozījuma (954 mljrd. eiro) un nodarbināto skaita (4,2 milj.), sniedzot 
2% pievienoto vērtību ES ekonomikā.

1
 

Pārtikas nozare ir arī lielākā apstrādes rūpniecības nozare, veidojot 12.9% lielu apgrozījuma 
īpatsvaru 2009. gadā. Turklāt pārtikas nozare ir vadošais darba devējs apstrādes rūpniecībā, nodarbinot 
13,5% šajā nozarē strādājošo.

2
  

ES 2010. gadā produkcijas izlaide pārtikas ražošanas sektorā pieauga par 2%  salīdzinājumā ar 
2009. gadu. Savukārt, dzērienu ražošanas sektorā 2010. gadā bija vērojams samazinājums par 1,5%, 
kamēr 2009. gadā kritums par 2,5%

3
. Tas liecina par stabilizāciju pēc ekonomiskās krīzes. 

Pasaules ekonomiskās krīzes ietekmē 2009. gadā ES ražotāji pieredzēja 4% apgrozījuma 
kritumu salīdzinājumā ar 2008. gadu. Par 1,5% samazinājās arī nodarbināto skaits. Jāuzsver, ka ES 
pārtikas un dzērienu ražošanas nozare tirgus lejupslīdes laikā ir uzrādījusi labākus rezultātus, salīdzinot 
ar citām nozarēm. Lai gan ir notikušas patēriľa izmaiľas lētāku produktu virzienā, nozarei ir otrs 
labākais apjoma pieaugums ES pēc krīzes periodā uzreiz pēc farmācijas uzľēmumiem.

4
 

 Tabula Nr. 2. Pārtikas nozares īpatsvars apstrādes rūpniecībā Baltijas valstīs un lielākajās ES 
valstīs 2008.-2009. gadā (%). 

  Pārtikas ražošana Dzērienu ražošana 

 
2008 2009 2008 2009 

Igaunija 10,8 13,8 3,0 3,9 

Latvija 18,2 21,0 4,3 4,5 

Lietuva 16,4 23,3 5,2 5,6 

Vācija 6,3 7,3 1,1 1,3 

Spānija 12,5 14,7 3,6 4,6 

Francija 12,8 14,8 2,6 2,8 

Itālija 8,0 9,9 nav datu 1,5 

Lielbritānija 12,3 14,3 nav datu nav datu 

Avots: EUROSTAT 

Aplūkojot pārtikas un dzērienu ražošanas sektoru īpatsvaru apstrādes rūpniecībā salīdzinājumā 
ar pārējām Eiropas valstīm (Tabula Nr. 2), redzams, ka Latvijā šīs nozares īpatsvars apstrādes 
rūpniecībā ir viens no vislielākajiem salīdzinājumā ar pārējām valstīm. No aplūkotajām valstīm 
vislielākais īpatsvars apstrādes rūpniecībā ir Lietuvā.  

                                                      
 
 
1
 FoodDrinkEurope competetiveness report (2011), http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-

releases_documents/FoodDrinkEurope_Competitiveness_Report_2011.pdf. 
2
 FoodDrinkEurope competetiveness report (2011), http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-

releases_documents/FoodDrinkEurope_Competitiveness_Report_2011.pdf. 
3
 FoodDrinkEurope competetiveness report (2011), http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-

releases_documents/FoodDrinkEurope_Competitiveness_Report_2011.pdf. 
4
 FoodDrinkEurope competetiveness report (2011), http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-

releases_documents/FoodDrinkEurope_Competitiveness_Report_2011.pdf. 
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Aplūkojot apgrozījumu lielākajās ES valstīs, kā arī Baltijas valstīs 2009. gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo periodu, redzams, ka Latvijā ir vislielākais apgrozījuma samazinājums, bet pārtikas 
ražošanas sektorā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu apgrozījums ir pieaudzis par nedaudz vairāk 
nekā 4%. Tas liecina, ka pamazām šis sektors atkopjas no ekonomiskās krīzes radītajām sekām. Lai 
gan jāpiemin, ka dzērienu ražošanas sektorā apgrozījums 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu 
turpinājis samazināties (Tabula Nr. 3).  

Tabula Nr. 3. Apgrozījuma apjomi pārtikas nozarē sektoru dalījumā Baltijas valstīs un lielākajās 
ES valstīs 2008.-2010. gads (milj. EUR) 

  Pārtikas produktu ražošana  Dzērienu ražošana 

  2008 2009 2010 % izmaiņas 2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES 27 valsts 846 625 790 000 nav datu nav datu 146 157 139 227 nav datu nav datu 

Igaunija 1 225,50 1 048,90 1 127,50 7,49% 263,10 225,20 230,30 2,26% 

Latvija 1 512,70 1 199,00 1 248,60 4,14% 395,80 313,60 278,10 -11,32% 

Lietuva 2 818,90 2 470,30 2 683,80 8,64% 497,10 404,10 402,10 -0,49% 

Vācija 153 105 140 249 143 690 2,45% 21 228 20 369 20 907 2,64% 

Spānija 83 734 76 720 78 674 2,55% 17 206 15 440 15 859 2,72% 

Francija 144 554 135 635 137 684 1,51% 24 694 23 432 23 668 1,01% 

Itālija 103 120 97 436 101 586 4,26% nav datu 14 881 15 160 1,88% 

Lielbritānija 82 487 76 087 84 460 11,00% nav datu 21 330 nav datu nav datu  

Avots: EUROSTAT 

Lielākajās ES valstīs apgrozījuma samazinājums 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo 
periodu ir bijis apmēram 7%, bet 2010. gadā apgrozījums pieaudzis par 2-6%. Baltijas valstīs 
2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu apgrozījums samazinājās aptuveni aptuveni par 14%. 
Latvijā abos sektoros apgrozījums samazinājies vairāk nekā par 20%. Tas liecina, ka Latvijā ekonomiskā 
krīze pārtikas nozari tāpat kā citas tautsaimniecības nozares ir ietekmējusi daudz vairāk. 2010.gadā 
Latvijai salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm bija arī vismazākais apgrozījuma pieaugums. 

Tirdzniecība Eiropas Savienībā 

Saskaľā ar FoodDrinkEurope konkurētspējas ziľojuma datiem ES pārtikas un dzērienu daļa 
pasaules eksporta tirgū 2009. gadā bija 18,6%. Šī tendence vairāk nekā desmit gadu garumā ir 
pakāpeniski samazinājusies. Tas liecina par reģiona zemāku konkurētspēju un izmaiľām produktu 
patēriľā. 

Pēdējos astoľos gados ES tirdzniecības bilance ir samazinājusies, tomēr 2009. gadā, 
pateicoties straujam importa samazinājumam (-14% un -11% pēc vērtības un apjoma attiecīgi 2008. un 
2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu), bija novērojams tirdzniecības bilances kāpums. 
2009. gadā ES ir eksportējusi produkciju 77,4 mljrd. eiro vērtībā, savukārt pārtikas preces un dzērienus 
importējusi 72 mljrd. eiro vērtībā. Eksporta un importa tirdzniecības apjomu samazinājums ir skaidrojams 
galvenokārt ar patēriľa un cenu samazinājuma un eiro kursa kāpumu pret citu valstu valūtām.

5
 

Tabula Nr. 4. Lielākās eksportētās un importētās produktu grupas ES 2009. – 2010. gadam 
(milj. EUR) 

 Eksports 2009 2010 % izmaiņas  Imports 2009 2010 % izmaiņas 

Spirts 2,942 3,662 20% Zivis 2,334 2,433 4% 

Vīns 2,886 3,486 17% Vēžveidīgie 1,747 2,002 15% 

Ēdienu sagataves 1,813 2,031 11% Palmu eļļa 1,585 1,681 6% 

Siers 1,304 1,609 19% Vīns 1,345 1,315 -2% 

Piens 1,012 1,475 31% Sagatavotas zivis 1,288 1,216 -6% 

Gaļa 1,195 1,471 19% Augļu sulas 1,006 890 -11% 

Graudu produkti 1,233 1,408 12% Sagatavota gaļa 855 850 -1% 

Alus 1,179 1,289 9% Liellopa gaļa 766 766 0% 

Konditoreja 918 1,034 11% Gatavi augļi 673 713 6% 

                                                      
 
 
5 
FoodDrinkEurope competetiveness report (2011), http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-

releases_documents/FoodDrinkEurope_Competitiveness_Report_2011.pdf. 
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 Eksports 2009 2010 % izmaiņas  Imports 2009 2010 % izmaiņas 

Šokolāde 879 1,03 15% Sasaldētas zivis 674 703 4% 

Olīveļļa 661 801 18% Cukurs 714 661 -8% 

Cukurs 233 714 67% Ēdienu sagataves 646 658 2% 

Avots: FoodDrinkEurope 

Četri galvenie apakšsektori – dzērienu ražošana, piena pārstrādes produktu ražošana, gaļas un 
gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana un citas pārtikas preču ražošana (t.sk. šokolādes, 
cepumu un miltu izstrādājumu ražošana) veido aptuveni 80% no pārtikas nozares eksporta ārpus ES. 
Savukārt zivis un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas produkti ir galvenie 
importa produkti no trešajām pasaules valstīm (Tabula Nr. 4). 

Visvairāk eksportētie produkti ES 2010. gadā bija spirts un vīns. Abu šo produktu eksporta 
pieaugums salīdzinājumā ar 2009. gadu sasniedza 20%. Vislielāko eksporta pieaugumu ES 2010. gadā 
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir sasniedza piena pārstrādes produkti, proti, 31% (Tabula Nr. 4).  

2010. gada pirmajos septiľos mēnešos salīdzinājumā ar 2009. gada attiecīgo periodu ES 
eksportēto pārtikas produktu un dzērienu apjoms ir pieaudzis vidēji par 16%, pateicoties labvēlīgam 
tirdzniecības klimatam un globālajām cenu līmeľa izmaiľām.

6
 Tas norāda, ka ES sāk atgūties no 

ekonomiskās krīzes, kā arī par globālo cenu līmeni, t.sk. izejvielu cenu nozīmi, pārtikas nozarē. 

Pārtikas nozares īpatsvars Latvijā 

Pārtikas nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kā arī lielākā Latvijas 
apstrādes rūpniecības nozare un veido 23,6% no apstrādes rūpniecības pievienotās vērtības, kas 
savukārt veido 12,67% no IKP (2011. gads) (Tabula Nr. 5). No kopējā IKP tie ir 2% jeb Ls 255 
milj. Pārtikas nozarē Latvijā 2010. gadā bija nodarbināti 21,4% no apstrādes rūpniecībā strādājošajiem, 
savukārt 2011.gadā tie bija 23%

7
. No tā var secināt, ka pievienotās vērtības īpatsvars ir aptuveni tāds 

pats kā nodarbināto skaita īpatsvars apstrādes rūpniecībā.
8
 

Tabula Nr. 5. Apstrādes rūpniecības īpatsvars kopējā Latvijas IKP struktūrā no 2005. līdz 
2011. gadam (tūkst. Ls) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PAVISAM  9 000 348 11 126 574 14 720 651 16 084 678 13 070 448 12 738 735 14 161 028 

Apstrādes rūpniecība 1 026 644 1 184 986 1 517 810 1 559 234 1 279 956 1 534 372 1 793 613 

Apstrādes rūpniecība 
(%) no IKP 

11,41% 10,65% 10,31% 9,69% 9,79% 12,04% 12,67% 

Avots: CSP 

Aplūkojot pievienotās vērtības dinamiku pārtikas nozarē, var novērot, ka 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu pārtikas ražošanas sektora pievienotā vērtība ir pieaugusi, kamēr dzērienu 
ražošanas sektorā tā ir uzrādījusi pakāpenisku samazinājumu jau no 2007. gada.  

 

Attēls Nr. 1 
Pievienotās vērtības dinamika pārtikas nozares sektoros no 2005. līdz 2010. gadam (tūkst. Ls) 

Avots: CSP 

                                                      
 
 
6
 FoodDrinkEurope competetiveness report (2011), http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-

releases_documents/FoodDrinkEurope_Competitiveness_Report_2011.pdf. 
7
 Ekonomikas ministrijas  Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 

8
 Zemkopības ministrijas informatīvais ziľojums „Par pārtikas nozares koordinēšanas nodrošināšanu” 

http://www.mk.gov.lv/doc/2005/ZMZino_140311_partika.567.doc. 
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Pievienotās vērtības pieaugums 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir bijis mazāks 
kā apgrozījuma pieaugums (Tabula Nr. 6). Tas liecina, ka pārtikas ražošanas sektors lēnām atkopjas no 
ekonomiskās krīzes sekām. Tas ir skaidrojams ar cenu samazinājumu šajā laika periodā, lai gan cenu 
pieaugums 2011. gadā liecina, ka nozares apgrozījums varētu pieaugt

9
 (Attēls Nr. 4). 

Apgrozījuma apjoma izmaiľas sadalījumā pa apakšsektoriem parāda katra apakšsektora 
īpatsvaru un tā attīstību apskatāmajā laika periodā (2005. – 2010.).

10
 Saskaľā ar Zemkopības ministrijas 

datiem pārtikas nozare ekonomiskās krīzes laikā ir piedzīvojusi otru straujāko apgrozījuma kritumu ES. 
Ražošanas apjomu samazināšanos īpaši ietekmēja iekšējā pieprasījuma kritums. 2010. gada pirmajos 
četros mēnešos nozares ražošanas apjomi bija par 6,9% mazāki nekā 2009. gada janvārī – aprīlī.

11
 

Tomēr 2010.gada kopējā statistika rāda, ka pārtikas nozare ir sākusi stabilizēties. 

Kopumā vērojams, ka visos apakšsektoros apgrozījums laika periodā no 2005. gada līdz 
2008. gadam ir pieaudzis, 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, piedzīvojot būtisku samazinājumu. 
Tas skaidrojams ar ekonomiskās krīzes ietekmi. Lai gan 2010. gadā vairākos pārtikas nozares 
apakšsektoros un nozarē kopumā apgrozījums ir pieaudzis, lielākoties pārsniedzot 2008. gada līmeni, 
tomēr ir sektori un apakšsektori, piemēram, dzērienu ražošanas sektors un gaļas un gaļas produktu 
ražošanas, pārstrādes un konservēšanas apakšsektors, kuros 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo 
periodu apgrozījums turpinājis samazināties (Tabula Nr. 6).  

Tabula Nr. 6. Apgrozījuma izmaiņas pārtikas nozarē sadalījumā pa apakšsektoriem no 2005. līdz 
2010. gadam (tūkst. Ls) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 % izmaiņas 

(C10) Pārtikas produktu 
ražošana 754 212 856 876 948 748 1 062 998 846 117 884 898 4,58% 

(C10.1) Gaļas un gaļas produktu 
ražošana, pārstrāde un 
konservēšana 173 050 209 437 236 091 263 809 216 103 212 484 -1,67% 

(C10.2) Zivju, vēžveidīgo un 
mīkstmiešu pārstrāde un 
konservēšana 110 821 114 884 118 322 152 958 108 081 108 111 0,03% 

(C10.3) Augļu un dārzeľu 
pārstrāde un konservēšana nav datu nav datu 30 402 30 505 27 376 30 167 10,20% 

(C10.4) Augu un dzīvnieku eļļu un 
tauku ražošana nav datu nav datu 10 089 17 373 13 470 12 141 -9,87% 

(C10.5) Piena produktu ražošana 188 091 212 772 235 323 245 186 183 692 203 371 10,71% 

(C10.6) Graudu malšanas 
produktu, cietes un cietes 
produktu ražošana 46 757 45 753 54 347 65 161 47 844 54 221 13,33% 

(C10.7) Konditorejas un miltu 
izstrādājumu ražošana 97 009 112 675 122 783 140 878 127 217 116 257 -8,62% 

(C10.8) Citu pārtikas produktu 
ražošana 96 260 107 681 112 717 111 243 92 286 148 146 60,53% 

(C11) Dzērienu ražošana 191 197 226 865 278 909 278 106 221 331 197 089 -10,95% 

(C11.01) Spirtu destilēšana, 
rektificēšana un maisīšana nav datu nav datu nav datu 130 393 104 743 nav datu -19,67% 

(C11.05) Alus ražošana 61 502 72 958 90 446 81 151 67 292 63 846 -5,12% 

(C11.07) Bezalkohola dzērienu 
ražošana; minerālūdeľu un 
pudelēs iepildītu citu ūdeľu 
ražošana nav datu nav datu nav datu 66 562 49 296 nav datu -25,94% 

Avots: CSP 

Aplūkojot pārtikas nozares apgrozījumu laika periodā no 2005. līdz 2010. gadam, redzams, ka 
attīstības tendences ir līdzīgas produkcijas vērtības izmaiľām (Attēls Nr. 3). No 2005. līdz 2008. gadam 
abas apakšnozarē apgrozījums pieauga par aptuveni 30% (Tabula Nr. 6).  

                                                      
 
 
9 
Uz nozares apraksta izstrādes brīdi, nav pieejami CSP dati par 2011.gada pievienotās vērtības dinamiku. 

10
 11.03, 11.04, 11.06 NACE 2. red. apakšsektori tabulā nav iekļauti, jo dati par šiem apakšsektoriem nav pieejami. 

11
 Zemkopības ministrijas informatīvais ziľojums „Par pārtikas nozares koordinēšanas nodrošināšanu” 

http://www.mk.gov.lv/doc/2005/ZMZino_140311_partika.567.doc. 
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Pārtikas ražošanas sektora apakšsektoru apgrozījuma izmaiľu rādītāji rāda, ka dažādos 
apkašsektoros atkopšanās no krīzes norit atšķirīgos tempos, jo gan produktu, gan pieprasījuma 
struktūra apakšsektoros ir atšķirīga. Līdz ar to arī nākotnes attīstības tendences katrā no 
apakšsektoriem var būt atšķirīgas (Tabula Nr. 6).  

Apskatot turpmākās attīstības tendences apgrozījuma izmaiľās (Attēls Nr. 2), redzams, ka pēc 
2009. gada apgrozījuma krituma abos sektoros ir vērojama pakāpeniska attīstība. Taču kopumā 
apgrozījuma indekss pārtikas nozarē 2010. gadā vēl joprojām bija zem 2005. gada līmeľa. 

 

Attēls Nr. 2 
Apgrozījuma indeksa izmaiņas pa mēnešiem laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam (2005=100). 

Avots: CSP 

Aplūkojot apgrozījuma indeksa izmaiľu tendenci, var redzēt, ka pārtikas nozare pamazām 
atgūstas no krīzes radītajām sekām. Vērtējot līdzšinējās apgrozījuma indeksa izmaiľas, ir sagaidāms, ka 
šāda mērena attīstība būs arī turpmāk. Šādu viedokli apstiprina arī nozares uzľēmumu pārstāvji, kuri 
nozares apraksta tapšanas gaitā sniedza viedokli par nozares attīstību. Līdzīga attīstības tendence ir 
vērojama arī ES kopumā. 

Produkcijas vērtība pārtikas nozarē 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir augusi par 
aptuveni 4%, tomēr sadalījumā pa sektoriem šī situācija ir atšķirīga. 

Dzērienu ražošanas sektora produkcijas vērtība dzērienu ražošanas sektorā 2010. gadā ir bijusi 
2005. gada līmenī, samazinoties par aptuveni 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.  

Pārtikas ražošanas sektorā produkcijas vērtības apjoms 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu pieauga aptuveni 8%. Tikmēr 2009. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu produkcijas vērtība 
samazinājās par vairāk nekā 23%, dzērienu ražošanas sektors šajā laika periodā ir samazinājies līdzīgā 
apmērā (Attēls Nr. 3). 

 

Attēls Nr. 3 
Produkcijas vērtības dinamika pārtikas nozarē sadalījumā pa sektoriem no 2005. līdz 

2010. gadam (tūkst. Ls) 
Avots: CSP 
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Rezultāti parāda, ka dzērienu ražošanas sektoru ekonomiskā situācija ir ietekmējusi vairāk nekā 
pārtikas ražošanas sektoru. Dzērienu nozarē produkcijas vērtība ir sākusi kristies ātrāk (samazinājums 
novērots jau 2008. gadā), un ietekme bijusi ilgstošāka salīdzinājumā ar pārtikas ražošanas sektoru, jo 
pārtikas nozare 2010. gadā sākusi palielināt produkcijas vērtības apmērus, kamēr dzērienu ražošanas 
sektorā vēl joprojām tiek novērots kritums.  

Tabula Nr. 7. Nozares sadalījums sektoros pēc apgrozījuma 2010. gadā 

  Daļa, % Apgrozījums, tūkst. Ls 

(C10.1) - Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana 15,74% 212 484 

(C10.2) - Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana 8,01% 108 111 

(C10.3) - Augļu un dārzeľu pārstrāde un konservēšana 2,23% 30 167 

(C10.4) - Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana 0,90% 12 141 

(C10.5) - Piena produktu ražošana 15,06% 203 371 

(C10.6) - Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana 4,02% 54 221 

(C10.7) - Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana 8,61% 116 257 

(C10.8) - Citu pārtikas produktu ražošana 30,83% 416 157 

(C11) - Dzērienu ražošana 14,60% 197 089 

Kopā: Pārtikas un dzērienu ražošana 100,0% 1 081 988 

Avots: CSP 

Latvijā pārtikas nozares ražošanas struktūrā vislielākais īpatsvars 2010. gadā nozarē bija citu 
pārtikas produktu ražošanas apakšsektorā (apakšsektors veido 30,83% no kopējā nozares apgrozījuma) 
gaļas un gaļas produktu ražošanas, pārstrādes un konservēšanas apakšsektorā (15,74%) un piena 
produktu ražošanas apakšsektorā, proti, veidojot 15,06% no kopējā nozares apgrozījuma (Tabula Nr. 7).  

Ārējā tirdzniecība Latvijā 

Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksportam 2010. gadā bija stabila izaugsmes 
tendence - 2010. gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar pirmo ceturksni eksports pieauga pat par 
47%, ierindojot nozari otrajā vietā starp nozīmīgākajām Latvijas eksporta nozarēm. 2010. gadā kopumā 
lauksaimniecības un pārtikas produktu eksports veidoja 17,6% (Ls 818 milj.) no kopējās Latvijas 
eksporta vērtības (pirmajā vietā bija koksnes un tās izstrādājumu eksports, kas veidoja 19,5% no 
kopējās Latvijas eksporta vērtības).

12
 

Nozīmīgākie Latvijas pārtikas produktu un dzērienu ražošanas eksporta produkti 2010. gadā bija 
alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (21% no kopējās pārtikas produktu eksporta vērtības) un piena 
produkti (13%). Minēto produktu eksports attiecīgi palielinājies par 61%, 13% un 44% salīdzinājumā ar 
2009. gadu. Jāatzīmē, ka 2011. gadā vērojams eksporta pieaugums uz NVS valstīm un galvenajiem 
tirdzniecības partneriem Eiropas Savienībā.

 13
 

 
Tabula Nr. 8. Eksporta apjomi pārtikas nozarē no 2009. līdz 2011. gadam

14
 

  2009 % izmaiņas 2010 % izmaiņas 2011 % izmaiņas 

Pavisam 3 602 243   4 694 885   5 996 932   

10 - Pārtikas produktu ražošana 170 032 4,72% 207 424 4,42% 258 088 4,30% 

11, 12 - Dzērienu un tabakas 
izstrādājumu ražošana 

50 364 1,40% 50 473 1,08% 50 370 0,84% 

Kopā 220 396 6,12% 257 897 5,49% 308 458 5,14% 

Avots: CSP 

Analizējot eksporta apjomus, redzams, ka 2011. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu eksporta 
apjomi ir pieauguši, lai gan jāatzīmē, ka kopējais eksporta īpatsvars ir samazinājies gandrīz par vienu 
procentu. Tas varētu būt skaidrojams ar pārējo nozaru eksporta kāpumu (Tabula Nr. 8). 

Galvenie eksporta partneri ir Lietuva, Krievija un Igaunija, savukārt importa jomā - Lietuva, Polija 
un Vācija. Tiesa, 2010. gada deviľos mēnešos eksporta ziľā Krievija izvirzījusies pirmajā vietā ar 

                                                      
 
 
12

 Zemkopības ministrijas informatīvais ziľojums „Par pārtikas nozares koordinēšanas nodrošināšanu” 
http://www.mk.gov.lv/doc/2005/ZMZino_140311_partika.567.doc. 
13

 Zemkopības ministrijas informatīvais ziľojums „Par pārtikas nozares koordinēšanas nodrošināšanu” 
http://www.mk.gov.lv/doc/2005/ZMZino_140311_partika.567.doc. 
14

 CSP ir pieejami dati par apvienoto NACE 2.red. 11 un 12 sektoru. 
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Ls 117 milj., par četriem miljoniem apsteidzot Lietuvu. Galvenie eksporta produkti ir graudaugi un miltu 
produkti, dzērieni un sulas. Jāpiebilst, ka straujš izrāviens eksportā uz Krieviju sasniegts 2008. gadā, 
kad kaimiľvalstī realizēta pārtikas produkcija Ls 133 milj. vērtībā jeb par Ls 43,2 milj. vairāk nekā gadu 
iepriekš.

15
  

 
Attēls Nr. 4 

Produkcijas eksports pa valstu grupām 2011. gada vienpadsmit mēnešos (%) 
Avots: LR EM Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 

Analizējot produkcijas eksportu sadalījumā pa valstu grupām, redzams, ka vairāk par pusi no 
visas produkcijas eksportē uz NVS un Lietuvu. Lielu daļu produkcijas eksportē uz Igauniju un ES-15 
valstīm, šie reģioni kopā veido gandrīz 90% no kopēja eksporta apjoma.  

 
Tabula Nr. 9. Importa apjomi pārtikas nozarē no 2009. līdz 2011. gadam

16
 

  2009 % izmaiņas 2010 % izmaiņas 2011 % izmaiņas 

Pavisam 4 709 779   5 911 949   7 639 787   

10 - Pārtikas produktu ražošana 131 003 2,78% 144 356 2,44% 167 791 2,20% 

11, 12 - Dzērienu un tabakas 
izstrādājumu ražošana 

62 470 1,33% 58 077 0,98% 68 310 0,89% 

Kopā 193 473 4,11% 202 433 3,42% 236 101 3,09% 

Avots: CSP 

Analizējot importu, redzams, ka importa apjomi ir pieauguši, lai gan to īpatsvars kopējā importā 
2011. gadā ir samazinājies (Tabula Nr. 9).  

Pārtikas preču cenas Latvijā 

No 2009. līdz 2011. gadam pārtikas sektorā ražotāju cenas (Attēls Nr. 5) augušas, taču dzērienu 
ražošanas sektorā tās kopumā ir nedaudz samazinājušās. Tā kā cenu izmaiľas ietekmē arī 
apgrozījumu, tad viens no iepriekš analizēto apgrozījuma izmaiľu (pieaugums pārtikas sektorā un 
samazinājums dzērienu ražošanas sektorā) avotiem abos pārtikas nozares sektoros ir tieši šīs cenu 
izmaiľas. 2011. gada ražotāju cenu izmaiľu tendence, ļauj secināt, ka apgrozījums pārtikas ražošanas 
sektorā turpinās pieaugt, taču dzērienu nozarē izaugsme nav sagaidāma (Tabula Nr. 7). 

Aplūkojot pārtikas ražošanas sektora cenu izmaiľas no 2005. līdz 2011. gadam (Attēls Nr. 5), 
redzams, ka abos sektoros eksporta cenas ir lielākas nekā vietējā tirgū. 2011. gadā pārtikas ražošanas 
sektorā indekss ir pieaudzis, taču dzērienu ražošanas sektorā 2011. gadā ir saglabājies stabils cenu 
indekss. Ražošanas sektora kopējās cenas norāda arī katra sektora eksporta īpatsvaru, jo lielāks 
eksporta apjoms, jo kopējās ražotāju cenas būs „tuvāk” eksporta cenu līknei.  

                                                      
 
 
15

 BalticExport, (2011). Nozare ar strauju eksporta attīstību: http://balticexport.com/?article=nozare-ar-strauju-eksporta-
attistibu&lang=lv. 
16

 CSP ir pieejami dati par apvienoto NACE 2.red. 11 un 12 sektoru. 
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Attēls Nr. 5 
Ražotāju cenu indekss pārtikas nozarē vietējā un eksporta tirgū sadalījumā pa sektoriem no 

2006. līdz 2011. gadam (2005=100). 
Avots: CSP  

Pārtikas ražošanas sektoram lielāks īpatsvars ir iekšējam tirgum, taču kopš 2009. gada šis 
īpatsvars ir samazinājies, norādot, ka uzľēmēji maina savu darbības virzienu, vairāk koncentrējoties uz 
eksportu. Dzērienu ražošanas sektors visā apskatāmajā laika periodā lielākoties ir koncentrējis savu 
darbību uz eksportu. Ražotāju cenu izmaiľas arī norāda sektora attīstības tendences, jo ražotāju cenu 
attīstības tendences ir līdzīgas produkcijas vērtības izmaiľām.  

 

Attēls Nr. 6 
Ražotāju cenu izmaiņas pārtikas nozarē sektoru griezumā un sadalījumā pa mēnešiem no 

2009. līdz 2011. gadam (2005=100). 
Avots: CSP 

Aplūkojot ražošanas cenu izmaiľas pa mēnešiem laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam, var 
novērot, ka pārtikas ražošanas sektorā ražotāju cenas samazinājās līdz 2009. gada beigām un tad 
pakāpeniski pieaugušas līdz 2011. gada vidum, kad tās nostabilizējās. Dzērienu ražošanas sektorā 
aplūkotajā laika periodā cenas ir vienmērīgas, pie tam zemākas nekā pārtikas ražošanas sektorā (Attēls 
Nr. 6). 
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5.2. Nozares attīstības prognoze 
Iepriekšējās sadaļās tika apskatīti vēsturiskie un pašreizējie nozares darbības rādītāji. Turpmākā 

analīze tiks vērsta uz nozares attīstības rādītājiem un vispārējām prognozēm. 

Nozares uzņēmumu apgrozījuma izmaiņu prognozes Eiropas Savienībā 

Eiropā attīstības tendences ir iezīmētas Zemkopības ministrijas lauksaimniecības ziľojumā, kas 
parāda ES pārtikas nozares attīstību. ES pirmajos 2011. gada četros mēnešos attīstības tempi 
salīdzinājumā ar Baltijas valstīm bija straujāki. Arī turpmākā prognoze ir pozitīva.

17
  

Saskaľā ar Zemkopības ministrijas lauksaimniecības ziľojumā sniegto informāciju 2012. gada 
aprīlī vēl nebija precīzi iezīmēti atbalsta sektori pārtikas nozarē nākamajam ES fondu plānošanas 
periodam, jo šis jautājums šobrīd tiek aktīvi apspriests. 

Kā vienu no vēlamajām attīstības tendencēm Zemkopības ministrija iezīmē vertikālo integrāciju, 
kas nodrošinātu lielāku konkurētspēju Latvijas uzľēmumiem, kā arī mazo uzľēmumu kooperāciju, kas 
būtu nepieciešama eksportspējas palielināšanai tieši mazo un vidējo uzľēmumu grupā. 

Nozares uzņēmumu apgrozījuma izmaiņu prognozes Latvijā 

Atbilstoši ziľojumam par Latvijas tautsaimniecības attīstību apstrādes rūpniecībā (tātad tajā 
skaitā pārtikas nozarē) tiek prognozēta mērena attīstība ar IKP pieaugumu no 4,9 līdz 6,2% gadā, tomēr 
saskaľā ar Ekonomikas ministrijas informāciju pieauguma nodrošināšanā izšķiroša nozīme būs 
atbilstošam produktivitātes kāpumam un eksporta produktu komplicētības pieaugumam.

18
 Attiecīgi 

profesionālās izglītības programmām ir jānodrošina nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaľas, 
kas pārtikas nozares uzľēmumiem ļautu sasniegt plānotos rezultātus. 

Nozares apraksta izstrādes laikā notiek darbs pie Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014. – 
2020. gadam izstrādes. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas  publicētajai informācijai

19
 tiek paredzēts, ka 

2020. gadā: 

 apstrādes rūpniecības īpatsvars IKP būs 20%, salīdzinot ar aptuveni 14% šobrīd; 

 darba ražīguma jeb produktivitātes palielināšana ražošanā par 40%; 

 apstrādes rūpniecībā ražošanas pieaugums par 60%; 

 ieguldījumi izpētē un attīstībā pakāpeniski sasniedz 1,5% no IKP; 

 eksporta pieaugums par vismaz 60%, salīdzinot ar situāciju pašlaik. 

Ľemot vērā, ka pārtikas nozare ir lielākā apstrādes rūpniecības nozare, tad izvirzītie ambiciozie 
attīstības plāni vistiešākajā mērā ir attiecināmi uz šo nozari. Tas nozīmē, ka turpmākajos gados pārtikas 
nozares uzľēmumiem būs jāinvestē tehnoloģiju un cilvēkresursu attīstībā, lai palielinātu produktivitāti. 
Tas attiecīgi radīs pieprasījumu pēc darbaspēka, kas spēj strādāt ar jaunajām tehnoloģijām. Turklāt 
palielinoties pārtikas ražošanas apjomiem, visticamāk, palielināsies arī nozarē nodarbināto skaits. 

Saskaľā ar nozares uzľēmumu un asociāciju pārstāvju viedokļiem nozares attīstībā būtisku 
lomu turpmākajos gados spēlēs mazo uzľēmumu spēja sadarboties, īpaši attiecībā uz eksporta tirgu 
apguvi. Tomēr tiek paustas arī bažas, ka tradīciju un ierasto sadarbības formu dēļ, uzľēmumu 
sadarbība var neīstenoties tādā apmērā un ātrumā, kā tas nozarei nepieciešams. Kā būtisks attīstības 
nosacījums, piemēram, piena pārstrādes sektorā tiek minēts piena cenu stabilizācijas mehānismu 
ieviešana, ľemot vērā lielo cenu svārstīgumu šajā sektorā, kas būtiski ietekmē sektora uzľēmumu 
darbību. Tāpat nozares asociāciju pārstāvji neizsaka pārsliecinošu atbalstu Ekonomikas ministrijas 
izvirzītajiem plāniem, norādot, ka to realizācijai nepieciešams konkrēts rīcības plāns. 

Ar pārtikas nozari saistītās lauksaimniecības nozares uzľēmumu un asociāciju pārstāvji 
norādījuši, ka īpaši mikro un mazo uzľēmumu grupā būtiski ir nodrošināt gan lauksaimniecības un 
zivsaimniecības produktu ražošanu, gan arī tālāko pārstrādi, lai tādējādi mikro un mazie uzľēmumi 
spētu radīt lielāku pievienoto vērtību savam produktam, nodrošinot uzľēmuma ilgtspēju. Tas savukārt 

                                                      
 
 
17

 Zemkopības ministrijas 2011. gada ziľojums, http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=739&id=12778. 
18  

Ekonomikas ministrijas  Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. 
19 

http://www.em.gov.lv/em/blog?id=99&page=com, pieejams 24.04.2012. 

http://www.em.gov.lv/em/blog?id=99&page=com
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norāda uz to, ka nākotnē uzmanība ir jāpievērš lauksaimniecības un pārtikas nozares sinerģijai ne tikai 
nozaru līmenī, bet arī viena konkrēta uzľēmuma līmenī gan attiecībā uz uzľēmējdarbības veicināšanas 
aktivitātēm, gan arī uz profesionālās izglītības saturu. 

Nozares uzľēmumu un asociāciju pārstāvju viedoklis saskan ar Ekonomikas ministrijas  pausto 
viedokli par apstrādes rūpniecības attīstību Latvijā, norādot, ka „kā rāda Ziemeļvalstu piemērs, 
ekonomikas kopējai veselībai ļoti svarīgs ir arī vidēju un mazu ražojošo uzľēmumu īpatsvars, jo tie 
parasti ir elastīgi un spēj ražot lieliskus, patērētāju mainīgajam pieprasījumam atbilstošus produktus.”

20 

Šādi attīstības plāni ļauj secināt, ka profesionālās izglītības saturam ir jāatbalsta mazo un vidējo 
uzľēmumu rašanās un darbība, nodrošinot uzľēmumu darbiniekiem gan nozares specifiskās, gan citu 
saistīto nozaru (piemēram, uzľēmējdarbības, tirgzinības) zināšanas. 

Nozares uzľēmumu aptaujas rezultāti liecina, ka pārtikas nozare nākotnē attīstīsies vai 
saglabās esošo līmeni. No aptaujātajiem nozares uzľēmumu pārstāvjiem aptuveni 40% vidējo un tāds 
pats skaits lielo uzľēmumu pārstāvju prognozē, ka nozare kopumā nākotnē attīstīsies. Mikrouzľēmumi 
ir nedaudz optimistiskāki, tomēr uzskata, ka nozare attīstīsies (~ 47%). Strauju attīstību prognozē neliela 
daļa (~8%) vidējo uzľēmumu. Pesimistiski ir mazie uzľēmēji, kur tikai 9% prognozē nozares attīstību, 
tikmēr 86% uzskata, ka tās attīstība paliks tādā pašā līmenī.  

  
Attēls Nr. 7 

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

Interesanti, ka mikro un vidējo uzľēmumu vidū ir visvairāk to uzľēmumu, kas uzskata, ka nozare 
nākotnē varētu sašaurināties. 11,9% mikrouzľēmumu un 7,7% vidējo uzľēmumu atzīst, ka nozare 
varētu sašaurināties. Tomēr lielākā daļa no šiem uzľēmumiem prognozē, ka nozares attīstība paliks 
tādā pašā līmenī (~40 – 46%).  

Kopumā redzams, ka statistikas dati atspoguļojuši nozares kritumu 2009. gadā un tās 
stabilizāciju 2010. gadā, taču uzľēmēji prognozē nozares turpmāku attīstību vai vismaz tās palikšanu 
esošajā līmenī. Šādu viedokli pauž arī intervijās aptaujātie nozares pārstāvji, pieminot, ka attīstība ir ļoti 
atkarīga no jaunu eksporta tirgu apguves un esošo tirgu paplašināšanas. Turklāt attīstību noteicošs 
faktors būs izejvielu cenu izmaiľas, kas lielā mērā noteiks arī nozares konkurētspēju. 
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 http://www.em.gov.lv/em/blog?id=99&page=com, pieejams 24.04.2012. 
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6. Nozares salīdzinājums ar situāciju citās 
Eiropas valstīs 

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

6.1. Nozares uzľēmumu un strādājošo raksturojums 
Pārtikas nozares uzņēmumu raksturojums pēc lieluma Eiropas Savienībā 

Aplūkojot uzľēmumu skaitu lielākajās ES valstīs redzams, ka visvairāk uzľēmumu pārtikas 
produktu ražošanas sektorā ir Francijā un Itālijā (abās vairāk par 54 000 uzľēmumu 2009. gadā). 
Vislielākais uzľēmumu skaita kritums 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ir bijis Vācijā, kur 
uzľēmumu skaits samazinājās gandrīz par trešo daļu. 

2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu uzľēmumu skaits pārtikas produktu ražošanas sektorā 
ir pieaudzis visvairāk, vienīgi Spānijā par desmit procentpunktiem ir lielāks uzľēmumu skaita pieaugums 
šajā laika periodā. Turpretim dzērienu ražošanas sektorā ir pilnīgi pretēja tendence, proti, Latvijā 
salīdzinājumā ar apskatāmajām valstīm ir vislielākais uzľēmumu skaita samazinājums, proti, par 4%. 

Tabula Nr. 10. Uzņēmumu skaits pārtikas nozarē lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs (2008. –
 2010. gadam) 

  Pārtikas produktu ražošana Dzērienu ražošana 

  2008 2009 2010 % izmaiņas 2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES 27 valsts 267 919 251 249 nav datu -6,22% nav datu 22 748 nav datu --- 

Igaunija 375 370 355 -4,05% 33 30 31 3,33% 

Latvija 674 651 679 4,30% 47 50 48 -4,00% 

Lietuva 1144 1081 1111 2,78% 100 98 101 3,06% 

Vācija 29 258 20 520 20 537 0,08% 2 296 2 403 2 394 -0,37% 

Spānija 24 099 23 114 24 130 4,40% 4 623 4 335 4 770 10,03% 

Francija 59 488 57 127 56 376 -1,31% 2 725 2 903 2 792 -3,82% 

Itālija 57 549 54 990 nav datu --- nav datu 2 758 nav datu --- 

Lielbritānija 6 494 6 327 6 379 0,82% 955 938 977 4,16% 

Avots: EUROSTAT 

Saskaľā ar Eurostat datiem ES 2009. gadā pārtikas produktu ražošanas sektorā darbojās 251 
249 uzľēmumi (Tabula Nr. 11). Dzērienu ražošanas sektorā visvairāk uzľēmumu ir Spānijā (vairāk par 
4 300 uzľēmumu), Vācijā, Francijā un Itālijā uzľēmumu skaits ir no 2 400 – 2 900.  

Pārtikas nozares darbinieku skaits Eiropas Savienībā 

Nodarbināto skaits pārtikas ražošanas sektorā lielākajās ES valstīs norāda to, ka Vācijā un 
Francijā ir vislielākais darbinieku skaits. Attiecīgi šajās valstīs ir vislielākais uzľēmumu skaits pārtikas 
ražošanas sektorā. 

2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu Latvijā salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm pārtikas 
ražošanas sektorā nodarbināto skaits ir samazinājies visvairāk, izľemot Lielbritāniju, kur nodarbināto ir 
samazinājies vēl vairāk. Arī dzērienu ražošanas sektorā nodarbināto skaits Latvijā ir samazinājies 
visvairāk salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm. Baltijas valstīs dzērienu ražošanas sektorā vienīgi 
Lietuvā nodarbināto skaits ir samazinājies lielākā apmērā. Turpretim pārtikas nozarē nodarbināto skaits 
Latvijā ir samazinājies vismazāk salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm.  

Tabula Nr. 11. Nodarbināto skaits pārtikas nozarē lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs (2008. –
 2010. gadam) 

  Pārtikas produktu ražošana Dzērienu ražošana  

  2008 2009 2010 % izmaiņas 2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES 27 valsts 3 800 000 3 770 000 nav datu -0,79% 436 600 nav datu nav datu   
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  Pārtikas produktu ražošana Dzērienu ražošana  

  2008 2009 2010 % izmaiņas 2008 2009 2010 % izmaiņas 

Igaunija 14 118 12 747 12 452 -2,31% 1 965 1 676 1 540 -8,11% 

Latvija 27 429 23 136 22 944 -0,83% 3 175 2 605 2 322 -10,86% 

Lietuva 43 180 39 886 39 095 -1,98% 4 683 4 230 3 682 -12,96% 

Vācija 731 449 682 494 704 690 3,25% 73 038 72 513 76 206 5,09% 

Spānija 321 354 310 046 322 398 3,98% 49 493 46 229 49 598 7,29% 

Francija 478 062 536 260 nav datu 12,17% nav datu 45 003 nav datu   

Itālija 299 728 318 179 392 398 23,33% nav datu 32 459 35 419 9,12% 

Lielbritānija 372 847 360 675 353 880 -1,88% 45 175 nav datu nav datu   

Avots: EUROSTAT 

Zīmīgi, ka Vācijā darbinieku skaits samazinājies par 6,7%. Salīdzinājumā ar uzľēmumu skaita 
izmaiľām, šis rādītājs ir neliels, iespējams, norādot, ka bankrotēja vairāk mikro un mazie uzľēmumi. 
Turpretim Francijā darbinieku skaits palielinājās par 12%, neskatoties uz uzľēmumu skaita 
samazinājumu. 

Dzērienu ražošanas sektorā vislielākais darbinieku skaits ir Vācijā. 2009. gadā salīdzinājumā ar 
2008. gadu darbinieku skaits Vācijā samazinājās, taču uzľēmumu skaits palielinājās. Turpretim Spānijā 
dzērienu ražošanas nozarē darbinieku skaits 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu samazinājās 
līdzīgā apmērā kā uzľēmumu skaits šajā valstī.  

Pārtikas nozares uzņēmumu raksturojums pēc lieluma Latvijā 

2010. gada beigās Latvijā darbojās 679 pārtikas un 48 dzērienu ražošanas uzľēmumi. Lielākais 
uzľēmumu skaits ir maizes un miltu izstrādājumu ražošanas sektorā – 231, gaļas un gaļas produktu 
ražošanā, pārstrādē un konservēšanā – 131 un zvejas produktu apstrādē – 104 uzľēmumi. Sadalot 
apgrozījumu pa uzľēmumiem, viena uzľēmuma veido apgrozījums bija vidējis Ls 1 357 tūkst.  

Tabula Nr. 12. Uzņēmumu skaits pārtikas nozarē sadalījumā pa sektoriem 2005.- 2010. gadā 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 % izmaiņas 

10 Pārtikas produktu ražošana: 706 694 668 659 634 679 7,10% 

(10.1) 
Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde 
un konservēšana 130 122 124 128 128 131 2,4% 

(10.2) 
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un 
konservēšana  112 109 107 108 96 104 8,5% 

(10.3) Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana 25 29 29 35 33 38 15,2% 

(10.4) Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana  3 7 5 5 7 7 0,0% 

(10.5) Piena produktu ražošana 48 50 49 42 44 41 -6,8% 

(10.6) 
Graudu malšanas produktu, cietes un cietes 
produktu ražošana 34 29 29 25 23 23 0,0% 

(10.7) Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana 270 262 241 228 223 231 3,8% 

(10.8) Citu pārtikas produktu ražošana 84 86 84 88 80 103 28,75% 

11 
Dzērienu ražošana (alkoholiskie un 
bezalkoholiskie) 56 54 53 47 50 48 -4,00% 

(11.01.) Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana 10 10 11 10 10 10 0,0% 

(11.03.) Sidra un citu augļu vīnu ražošana - - - - - - - 

(11.04.) 
Citu nedestilētu dzērienu ražošana no 
raudzētām izejvielām - - - - - 1 - 

(11.05.) Alus ražošana 20 19 20 17 18 15 -16,7% 

(11.06.) Iesala ražošana - - - - - - - 

(11.07.) 
Bezalkohola dzērienu ražošana minerālūdeņu 
un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana 26 25 22 20 22 22 0,0% 

  Kopā  762 748 721 706 684 727 6,29% 

Avots: CSP 

Uzľēmumu skaita dinamika no 2005. līdz 2010. gadam parāda, ka uzľēmumu skaits nozarē ir 
samazinājies, taču šis samazinājums pārtikas ražošanas sektorā nav pārsniedzis 5% un dzērienu 
ražošanas sektorā apskatāmajā laika periodā bijis ap 15%.  
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Attēls Nr. 8 
Pārtikas nozares uzņēmumu skaits sadalījumā pa nozares sektoriem no 2005. līdz 2010. gadam 

Avots: CSP 

Pārtikas nozarē pieaugošais uzľēmumu skaits 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu norāda, 
ka uzľēmējdarbības apstākļi ir uzlabojošies. Tas liecina par pozitīvām attīstības tendencēm, kas 
pagaidām vēl nav vērojamas dzērienu ražošanas sektorā (Attēls Nr. 8).  

 

Attēls Nr. 9 
Ekonomiski aktīvo statistikas vienību sadalījums pēc lieluma apstrādes rūpniecībā 2010. gadā 

(%) 
Avots: CSP 

Aplūkojot ekonomiski aktīvo statistikas vienību
21

 sadalījumu apstrādes rūpniecībā 2010. gadā, 
redzams, ka trīs ceturtdaļas no tām ir mikro statistikas vienības, gandrīz 18% - mazās statistikas 
vienības. Tādējādi ekonomiski aktīvās statistikas vienības ar darbinieku skaitu līdz desmit darbiniekiem 
veido gandrīz 94% no ekonomiski aktīvo vienību kopskaita. Lielās statistikas vienības (ar vairāk nekā 
250 darbiniekiem) ir mazāk par 1% no ekonomiski aktīvo vienību kopskaita (Attēls Nr. 9). 

                                                      
 
 
21

 Saskaľā ar CSP datiem ekonomiski aktīvās statistikas vienības ietver individuālos komersantus, pašnodarbinātos, 
komercsabiedrības un zemnieku/zvejnieku saimniecības. 
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49.06% 

32.08% 

13.21% 

5.66% 

Mikro Mazās Vidējās Lielās 

  

Attēls Nr. 10 
Ekonomiski aktīvo statistikas vienību sadalījums pēc lieluma pārtikas nozares pārtikas 

ražošanas un dzērienu ražošanas sektorā 2010. gadā (%)
22

 
Avots: CSP 

Salīdzinot apstrādes rūpniecības ekonomiski aktīvo statistikas vienību sadalījumu pa pārtikas un 
dzērienu ražošanas sektoriem, redzams, ka vidējo un lielo statistikas vienību īpatsvars ir lielāks, taču 
dzērienu rūpniecības sektorā, salīdzinot ar pārtikas sektoru, ir vairāk mazo un lielo statistikas vienību. 
Tas liecina, ka pārtikas nozarē salīdzinājumā ar apstrādes rūpniecību lielāka nozīme ir lielajām 
statistikas vienībām (Attēls Nr. 10).  

Tabula Nr. 13 Nozares ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits pēc lieluma
23

 2009. gadā (%) 

  Mikro Mazās Vidējās Lielās 

C10 - Pārtikas produktu ražošana 51% 29% 17% 3% 

 C101 - Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana 54% 25% 19% 2% 

 C102 - Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana 40% 39% 17% 5% 

 C103 - Augļu un dārzeľu pārstrāde un konservēšana 58% 33% 9% 0%  

 C104 - Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana 57% 29% 14% 0% 

 C105 - Piena produktu ražošana 39% 16% 36% 9% 

 C106 - Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana 70% 17% 13% 0% 

 C107 - Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana 53% 31% 14% 2% 

 C108 - Citu pārtikas produktu ražošana 56% 29% 14% 1% 

C11 - Dzērienu ražošana 52% 30% 12% 6% 

Kopā: Pārtikas un dzērienu ražošana 51% 29% 17% 3% 

Avots: CSP 

Latvijā mazās un vidējās statistikas vienības 2009. gadā nodarbināja 97%  visas nozares 
strādājošo un realizēja 67% kopējā pārtikas produkcijas apjoma. Salīdzinoši lielāko produkcijas apjomu 
rada lielākās statistikas vienības, tomēr mikro un mazās statistikas vienības ir nozīmīgas nodarbinātības 
veicināšanai. To atzīst arī nozares pārstāvji. 

 

 
 

                                                      
 
 
22

 Kreisajā pusē ir attēlots pārtikas sektors, bet labajā pusē dzērienu sektors. 
23

 Uzľēmumu lielums ir nodefinēts EM mājaslapā: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=23394. 
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Tabula Nr. 14 Produkcijas realizācija pēc ekonomiski aktīvo statistikas vienību lieluma 2009. gadā 
(%) 

  Mikro Mazās Vidējās Lielās 

C10 - Pārtikas produktu ražošana 2% 17% 48% 32% 

 C101 - Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana 4% 20% 54% 23% 

 C102 - Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana 3% 0% 26% 70% 

 C103 - Augļu un dārzeľu pārstrāde un konservēšana 0% 7% 93% 0% 

 C104 - Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana 0% 0% 0% 0% 

 C105 - Piena produktu ražošana 0% 0% 38% 62% 

 C106 - Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana 1% 0% 99% 0% 

 C107 - Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana 2% 14% 42% 41% 

 C108 - Citu pārtikas produktu ražošana 6% 33% 61% 0% 

C11 - Dzērienu ražošana 1% 7% 29% 64% 

Kopā: Pārtikas un dzērienu ražošana 2% 15% 44% 39% 

Avots: CSP 

Aplūkojot produkcijas realizāciju pēc ekonomiski aktīvo statistikas vienību lieluma, redzams, ka 
vairāk ir mazo un mikro statistikas vienību, bet lielāku produkta realizāciju un līdz ar to arī apgrozījumu 
dod lielās un vidējās statistikas vienības. Īpaši graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu 
ražošanas un augļu un dārzeľu pārstrādes un konservēšanas apakšsektora statistikas vienības, kur 
absolūto vairumu produkcijas realizācijas veido vidējās statistikas vienības, bet to īpatsvars katrā nozarē 
ir tikai attiecīgi 13% un 19%. Tas liecina, ka mikro un mazās statistikas vienības 2009. gadā nedeva vērā 
ľemamu produkcijas realizāciju. 

Pārtikas nozarē nodarbināto skaits Latvijā 

Pārtikas un dzērienu ražošanas nozarē 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu vairumā 
apakšsektoru darbinieku skaits ir samazinājies robežās no 3 – 13%.  Tomēr ir daži apakšsektori, kuros 
darbinieku skaits ir pieaudzis. Šo apakšsektoru darbinieku skaita pieaugums ietekmējis pārtikas 
produktu ražošanas sektoru, darbinieku skaitam 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu pieaugot par 
0,7%. Tikmēr dzērienu ražošanas sektorā darbinieku skaits turpinājis kristies. 

Tabula Nr. 15 Pārtikas nozarē nodarbināto skaita izmaiņas no 2005. līdz 2010. gadam 
    2005 2006 2007 2008 2009 2010 % izmaiņas 

10 Pārtikas produktu ražošana: 31 073 30 713 28 656 27 021 22 786 22 944 0,69% 

(10.1) 

Gaļas un gaļas produktu 
ražošana, pārstrāde un 
konservēšana; 5 898 6 128 6 196 6 162 5 171 4 929 -4,7% 

(10.2) 
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu 
pārstrāde un konservēšana;  7 929 7 501 6 206 6 003 4 728 5 015 6,1% 

(10.3) 
Augļu un dārzeņu pārstrāde un 
konservēšana; 647 758 772 736 647 668 3,3% 

(10.4) 
Augu un dzīvnieku eļļu un tauku 
ražošana;  136 210 223 246 211 198 -6,2% 

(10.5) Piena produktu ražošana; 4 120 4 207 3 994 3 720 3 167 2 997 -5,4% 

(10.6) 
Graudu malšanas produktu, cietes 
un cietes produktu ražošana; 878 752 677 574 421 367 -12,8% 

(10.7) 
Konditorejas un miltu izstrādājumu 
ražošana; 8 379 8 041 7 607 7 038 6 423 6 238 -2,9% 

(10.8) Citu pārtikas produktu ražošana; 3 086 3 116 2 981 2 542 2 018 2 532 25,47% 

11 
Dzērienu ražošana (alkoholiskie 
un bezalkoholiskie); 3 578 3 781 3 815 3 217 2 610 2 579 -1,2% 

(11.01.) 
Spirtu destilēšana, rektificēšana 
un maisīšana; 984 1 039 1 089 940 834 834 0,0% 

(11.03.) Sidra un citu augļu vīnu ražošana; - - - - - 4 - 

(11.04.) 
Citu nedestilētu dzērienu ražošana 
no raudzētām izejvielām - - - - -   - 

(11.05.) Alus ražošana; 1 761 1 629 1 618 1 182 850 815 -4,1% 

(11.06.) Iesala ražošana; - - - - - - - 

(11.07.) Bezalkohola dzērienu ražošana; 833 1 113 1 108 1 095 926 926 0,0% 
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    2005 2006 2007 2008 2009 2010 % izmaiņas 

minerālūdeņu un pudelēs iepildītu 
citu ūdeņu ražošana. 

  Kopā  34 651 34 494 32 471 30 238 25 396 25 226 -0,51% 

Avots: CSP 

Kopumā ir vērojams dažu specifisko apakšnozaru pieaugums, kamēr pamatā nozarē strādājošo 
skaits ir samazinājies.  

 

Attēls Nr. 11 
Darbinieku skaita izmaiņas pārtikas nozarē sadalījumā pa sektoriem no 2005. līdz 2011. gadam 

Avots: CSP 

Salīdzinot ar 2009. gada rādītājiem, uzlabojoties situācijai tautsaimniecībā, 2010. gadā 
apstrādes rūpniecībā Latvijā ir novērojams neliels nodarbināto skaita pieaugums. Tiek prognozēts, ka arī 
tuvākajos gados nodarbināto skaita pieaugums būs neliels un būs atkarīgs no produktivitātes 
pieauguma.  

Apskatot vidējo darba algu, redzams, ka vislielākās algas saľem dzērienu ražošanas un graudu 
malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošanas kopā ar dzīvnieku barības ražošanas darbības 
viedu uzľēmumu darbinieki.  

Tabula Nr. 16 Vidējā bruto un neto darba alga pārtikas nozarē sadalījumā pa apakšsektoriem no 
2009. līdz 2011. gadam (Ls) 

 

2009 2010 2011 

Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto 

(10) Pārtikas produktu ražošana 356 269 349 252 362 260 

(10.1) Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un 
konservēšana 324 246 322 232 324 234 

(10.2) Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un 
konservēšana 

275 211 250 184 274 199 

(10.3) Augļu un dārzeľu pārstrāde un konservēšana 469 349 461 325 477 340 

(10.4) Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana 313 241 466 330 nav datu nav datu 

(10.5) Piena produktu ražošana 440 330 441 314 460 328 

(10.6+10.9) Graudu malšanas produktu, cietes un cietes 
produktu ražošana; dzīvnieku barības ražošana 561 422 570 405 640 454 

(10.7) Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana 333 253 330 240 341 246 

(10.8) Citu pārtikas produktu ražošana 442 329 438 310 447 316 

(11) Dzērienu ražošana 627 460 618 435 642 452 

Avots: CSP 

Viszemākais atalgojums ir gaļas un gaļas produktu ražošanas, pārstrādes un konservēšanas un 
zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas apakšsektora uzľēmumiem. Kopumā 
pārstrādes uzľēmumi salīdzinājumā ar ražošanas uzľēmumiem saľem mazāku atalgojumu.  

2011. gadā tā ir darba alga pieaugusi salīdzinājumā ar 2010. gadu. 2010. gadā salīdzinājumā ar 
2009. gadu tā bija samazinājusies, atspoguļojot kopīgās tautsaimniecības tendences. 

Kopumā 2011. gadā darba algas pieaugums pārsniedza 2009. gada līmeni, tāpēc tas liecina, ka 
nozare pamazām atkopjas un ir sagaidāms apgrozījuma pieaugums. To parāda arī apgrozījuma indekss. 
Rezultāti sakrīt arī ar galvenajiem uzľēmējdarbības rādītāju rezultātiem (Tabula Nr. 17). 
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Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji nozarē sadalījumā pa apakšsektoriem 

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

Aplūkojot galvenos uzľēmējdarbības rezultātus 2010. gadā pārtikas nozarē sadalījumā pa 
apakšsektoriem (Tabula Nr. 17), ir redzams, ka vislielāko apgrozījuma pienesumu pārtikas nozarē 
kopumā sniedz citu pārtikas produktu ražošanas apakšsektors, veidojot 30% kopējā nozares 
apgrozījuma. Augstu pienesumu sniedz arī gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un 
konservēšana, kā arī piena produktu ražošanas apakšsektori, katrs veidojot aptuveni 15% kopējā 
nozares apgrozījuma. Kopumā pārtikas produktu ražošanas sektors dod vairāk nekā 85%  nozares 
kopējā apgrozījuma.  

Apskatot pievienoto vērtību, ir redzams, ka tāpat kā lielākie apgrozījuma veidotāji nozarē, citu 
pārtikas produktu ražošanas gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana, kā arī piena 
produktu ražošanas apakšsektors sniedz augstu pievienoto vērtību. Lielākie kapitālieguldījumi ir tajās 
nozarēs, kas sniedz vislielāko pievienoto vērtību.  

Tabula Nr. 17 Uzņēmējdarbības galvenie rādītāji 2010. gadā pārtikas nozarē sadalījumā pa 
apakšsektoriem

24
  

  

Uzņēm
umu 

skaits 

Apgrozīj
ums 

(tūkst./Ls
) 

Produkcijas 
vērtība 

(tūkst./Ls) 

Pievienotā 
vērtība 

(tūkst./Ls) 

Kopējā preču 
un 

pakalpojumu 
iepirkumu 

vērtība 
(tūkst./Ls) 

Personāla 
izmaksas 
(tūkst./Ls) 

Bruto 
kapitālieguld

ījumi 
materiālās 

lietās 
(tūkst./Ls) 

Nodarbi
nāto 

personu 
skaits 

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA 727 1 081 988 1 034 299 223 268 842 341 125 853 31 570 25 266 

Pārtikas produktu 
ražošana: 

679 884 899 845 496 190 700 731 515 105 536 29 218 22 944 

Gaļas un gaļas produktu 
ražošana, pārstrāde un 

konservēšana 

131 212 484 208 315 44 157 183 320 21 141 4 606 4 929 

Zivju, vēžveidīgo un 
mīkstmiešu pārstrāde un 
konservēšana  

104 108 111 101 496 27 682 87 399 16 143 5 431 5 015 

Augļu un dārzeņu pārstrāde 
un konservēšana 

38 30 167 29 405 8 518 22 683 4 015 1 499 668 

Augu un dzīvnieku eļļu un 
tauku ražošana  

7 12 141 12 224 2 284 9 443 1 110 344 198 

Piena produktu ražošana 41 203 371 199 106 36 272 172 992 19 027 6 128 2 997 

Graudu malšanas produktu, 
cietes un cietes produktu 
ražošana 

23 54 221 45 908 8 282 50 134 3 455 4 367 367 

Konditorejas un miltu 

izstrādājumu ražošana 
231 116 257 111 372 38 396 80 514 25 805 3 213 6 238 

Citu pārtikas produktu 
ražošana 

103 148 146 137 669 25 109 125 031 14 840 3 630 2 532 

Dzērienu ražošana 
(alkoholiskie un 
bezalkoholiskie) 

48 197 089 188 803 32 568 110 826 20 317 2 352 2 322 

Spirtu destilēšana, 
rektificēšana un maisīšana 

10 104 743 105 664 17 317 45 055 6 921 1 517 834 

Alus ražošana 15 63 846 58 518 8 579 39 667 7 943 1 397 815 

Bezalkohola dzērienu 
ražošana minerālūdeņu un 
pudelēs iepildītu citu ūdeņu 
ražošana 

22 49 296 47 544 11 288 36 374 7 960 1 576 926 

Avots: CSP 

Apskatot uzľēmējdarbības raksturojošos rādītājus (Tabula Nr. 18), redzams, ka piena produktu 
ražošanas un spirta destilēšanas apakšsektoros ir visvairāk darbinieku uz vienu uzľēmumu. Tas liecina, 
ka šajos apakšsektoros ir vairāk vidējo un lielo uzľēmumu. 

Vislielākais apgrozījums uz vienu uzľēmumu ir spirtu destilēšanas, rektificēšanas un maisīšanas 
un piena produktu ražošanas uzľēmumos. Tas ir izskaidrojams ar to, ka šo sektoru uzľēmumi ir 

                                                      
 
 
24

 Citu nedestilētu dzērienu ražošanas no raudzētām izejvielām un sidra un citu augļu vīnu ražošanas darbības veidā 2010. gadā 
nodibinājās pirmie uzľēmumi, konfidencialitātes dēļ dati nav publicēti. Iesala ražošanas darbības veidā uzľēmumu nav. Spirtu 
destilēšanas, rektificēšanas un maisīšanas un bezalkohola dzērienu ražošanas  minerālūdeľu un pudelēs iepildītu citu ūdeľu 
ražošanas darbības veidos ir dati par 2009. gadu. Visi pārējie ir par 2010. gadu. 
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vislielākie pārtikas nozarē. Taču, aplūkojot apgrozījumu uz vienu darbinieku, iezīmējas atšķirības starp 
apakšsektoriem.  

Vislielāko pievienoto vērtību uz vienu uzľēmumu rada spirtu destilēšanas, rektificēšanas un 
maisīšanas un piena produktu ražošanas uzľēmumos.  

Apskatot pievienoto vērtību uz vienu nodarbināto, redzams, ka augsts rādītājs ir visiem dzērienu 
ražošanas sektora uzľēmumiem, kā arī piena produktu ražošanas un augļu un dārzeľu pārstrādes un 
konservēšanas uzľēmumiem. Visaugstākais rādītājs ir graudu malšanas produktu, cietes un cietes 
produktu ražošanas uzľēmumiem. Šo darbinieku radītais apgrozījums ir vislielākais salīdzinājumā ar 
pārējiem apakšsektoriem. Tas nozīmē, ka lielāks apgrozījums uz vienu darbinieku rada arī lielāku 
pievienoto vērtību. To varētu skaidrot arī ar iespējamajiem automatizācijas procesiem šo apakšsektoru 
uzľēmumos. Zems pievienotās vērtības rādītājs uz vienu darbinieku ir zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu 
pārstrādes un konservēšanas un konditorejas un miltu izstrādājumu ražošanas apakšsektorā.  

Tabula Nr. 18 Uzņēmējdarbību raksturojošie rādītāji 2010. gadā pārtikas nozarē sadalījumā pa 
apakšsektoriem

25, 26
  

  

Apgrozīj
ums 

(tūkst. 
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uzņēmu
mu 

Apgrozīj
ums 

(tūkst. 
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nodarbin
āto 

Pievienotā 
vērtība 

(tūkst. Ls) 
uz vienu 

uzņēmumu 

Pievienot
ā vērtība 
(tūkst. 
Ls) uz 
vienu 

nodarbin
āto 

Investīcija
s (tūkst. 
Ls) uz 
vienu 

uzņēmum
u 

Investīciju 
īpatsvars 

(%) 

Darbinieku 
skaits 

uzņēmumā 

Vidējā 
alga 

(tūkst. Ls 
gadā) 

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA 1 488,29 42,82 307,11 8,84 43,43 14,14% 34,75 4,98 

Pārtikas produktu 
ražošana: 

1 303,24 38,57 280,85 8,31 43,03 15,32% 33,79 4,60 

Gaļas un gaļas produktu 
ražošana, pārstrāde un 
konservēšana 

1 621,89 43,11 337,05 8,96 35,15 10,43% 37,62 4,29 

Zivju, vēžveidīgo un 
mīkstmiešu pārstrāde un 

konservēšana  

1 037,83 21,56 265,74 5,52 52,14 19,62% 48,14 3,22 

Augļu un dārzeņu pārstrāde 
un konservēšana 

793,65 45,14 224,09 12,75 39,45 17,60% 17,58 6,01 

Augu un dzīvnieku eļļu un 
tauku ražošana  

1 734,42 61,32 326,29 11,54 49,13 15,06% 28,29 5,61 

Piena produktu ražošana 4 960,27 67,86 884,68 12,10 149,46 16,89% 73,10 6,35 

Graudu malšanas produktu, 
cietes un cietes produktu 
ražošana 

2 357,45 147,74 360,07 22,57 189,88 52,73% 15,96 9,41 

Konditorejas un miltu 
izstrādājumu ražošana 

502,23 18,64 165,87 6,16 13,88 8,37% 26,95 4,14 

Citu pārtikas produktu 
ražošana 

1 433,72 58,51 243,00 9,92 35,13 14,46% 24,51 5,86 

Dzērienu ražošana 
(alkoholiskie un 
bezalkoholiskie) 

4 106,02 84,88 678,50 14,03 49,00 7,22% 48,38 8,75 

Spirtu destilēšana, 
rektificēšana un maisīšana 

10 474,30 125,59 1 731,70 20,76 151,70 8,76% 83,40 8,30 

Alus ražošana 4 256,39 78,34 571,96 10,53 93,15 16,29% 54,33 9,75 

Bezalkohola dzērienu 
ražošana minerālūdeņu un 
pudelēs iepildītu citu ūdeņu 
ražošana 

2 240,73 53,24 513,09 12,19 71,64 13,96% 42,09 8,60 

Avots: CSP 

Analizējot investīciju īpatsvaru, redzams, ka graudu malšanas produktu, cietes un cietes 
produktu ražošanas apakšsektora uzľēmumi 2010. gadā piesaistījuši būtiskus finanšu līdzekļus 
investīcijās. Tas izskaidro arī augstos uzľēmējdarbības rādītājus.  

Aplūkojot vidējo atalgojumu, ir redzams, ka vislielākais atalgojums ir dzērienu ražošanas sektora 
uzľēmumos (vairāk par 8,75 tūkst. latu gadā uz vienu darbinieku). Tas ir par aptuveni 40% lielāks par 
nozares vidējo algu. Augsts atalgojums ir arī graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu 

                                                      
 
 
25

 Citu nedestilētu dzērienu ražošanas no raudzētām izejvielām un sidra un citu augļu vīnu ražošanas darbības veidā 2010. gadā 
nodibinājās pirmie uzľēmumi, konfidencialitātes dēļ dati nav publicēti. Iesala ražošanas darbības veidā uzľēmumu nav. Spirtu 
destilēšanas, rektificēšanas un maisīšanas un bezalkohola dzērienu ražošanas  minerālūdeľu un pudelēs iepildītu citu ūdeľu 
ražošanas darbības veidos ir dati par 2009. gadu. Visi pārējie ir par 2010. gadu. 
26

 Vidējā alga tiek rēķināta kā personāla izmaksas uz vienu darbinieku un izsaka, cik tūkst. Ls gadā maksā vidēji vienam 
darbiniekam. Investīciju īpatsvars norāda, cik liels pievienotās vērtības īpatsvars tiek ieinvestēts atpakaļ uzľēmumā. 
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ražošanas apakšsektora uzľēmumos. Rezultāti atbilst to spējai radīt pievienoto vērtību uz vienu 
darbinieku.  

6.2. Tirgus apjoms un tā prognozes 
Nozares uzņēmumu apgrozījuma izmaiņu prognozes 

Nozares uzľēmumu aptaujas ietvaros uzľēmumu pārstāvji tika lūgti novērtēt uzľēmuma 
prognozēto attīstību 2012. gada laikā gan vietējā, gan eksporta tirgū. Sadalījumā pa pārtikas nozares 
sektoriem var secināt, ka 55,6% dzērienu ražošanas uzľēmumu uzskata, ka uzľēmumu apgrozījums 
2012. gadā vietējā tirgū pieaugs, bet desmitā daļa uzskata, ka paliks tādā pašā līmenī. Tikmēr aptuveni 
trešajai daļai uzľēmumu apgrozījuma pieaugums nav gaidāms.  

 

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

eksporta tirgū (%) sadalījumā pa pārtikas nozares apakšnozarēm 
Avots: Aptaujas dati 

Aptuveni piektā daļa no pārtikas produktu ražošanas sektora uzľēmumiem prognozē, ka 
uzľēmumu apgrozījums 2012. gadā eksporta tirgū varētu pieaugt, tikpat liela daļa uzskata, ka 
apgrozījums paliks tādā pašā līmenī. Neviens no sektora uzľēmumiem neprognozē apgrozījuma 
samazināšanos eksporta tirgū.  

Tikmēr dzērienu ražošanas sektorā puse uzľēmumu prognozē, ka apgrozījums eksporta tirgū 
pieaugs. Tas nozīmē, ka dzērienu ražošanas sektora uzľēmēju prognozes ir optimistiskākas nekā 
pārtikas produktu ražošanas sektorā.  

 
Attēls Nr. 13 

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

Avots: Aptaujas dati 

Izvērtējot pārtikas nozares uzľēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā 
tirgū, var redzēt, ka Latvijā ir daudzi uzľēmēju, kas savu produkciju neeksportē. 60% pārtikas nozares 
uzľēmumu ar eksportu nenodarbojas. Pārējie uzľēmumi prognozē apgrozījuma pieaugumu 2012. gadā 
(22,4%). 

6.3. Investīcijas un sadarbība 
Investīcijas pētniecībā un attīstībā pārtikas un dzērienu nozarē ES, salīdzinot ar citām nozarēm, 

tradicionāli ir ļoti mazas. Laika posmā no 2003. gada līdz 2009. gadam vidējās investīcijas pētniecībā un 
attīstībā pret saražoto produkciju ir samazinājušās no 1,4% līdz 1%. No 2006. gada šo investīciju 
apjoms pret saražoto produkciju ir nemainīgi zems – aptuveni 1%.  

Aplūkojot investīciju izmaiľas laika periodā no 2005. līdz 2010. gadam, var redzēt, ka kopš 2006. gada 
pārtikas ražošanas sektorā investīcijas ir samazinājušās, tiesa, 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo 
periodu šis kritums ir bijis mazāks. 
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Tabula Nr. 19. Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās no 2005. līdz 2010. gadam 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 % izmaiņas 

10 
Pārtikas produktu 
ražošana: 86 978 76 229 69 252 60 455 29 550 29 218 -1,12% 

(10.1) 

Gaļas un gaļas 
produktu ražošana, 
pārstrāde un 
konservēšana  30 483 16 673 12 860 11 796 4 317 4 606 6,7% 

(10.2) 

Zivju, vēžveidīgo un 
mīkstmiešu pārstrāde 
un konservēšana   9 660 8 848 7 458 5 316 3 837 5 431 41,5% 

(10.3) 

Augļu un dārzeņu 
pārstrāde un 
konservēšana  

· · 

2 456 1 173 1 067 1 499 40,5% 

(10.4) 
Augu un dzīvnieku eļļu 
un tauku ražošana   

· · 
2 140 4 318 725 344 -52,6% 

(10.5) 
Piena produktu 
ražošana  21 280 22 562 11 166 15 783 5 178 6 128 18,3% 

(10.6) 

Graudu malšanas 
produktu, cietes un 
cietes produktu 
ražošana  3 163 4 113 2 444 2 798 1 311 4 367 233,1% 

(10.7) 
Konditorejas un miltu 
izstrādājumu ražošana  15 367 15 483 18 236 13 675 6 724 3 213 -52,2% 

(10.8) 
Citu pārtikas produktu 
ražošana  7 025 8 550 12 492 5 596 6 391 3 630 -46,02% 

11 

Dzērienu ražošana 
(alkoholiskie un 
bezalkoholiskie)  14 960 11 056 13 907 51 197 5 286 4 490 -15,1% 

(11.01.) 

Spirtu destilēšana, 
rektificēšana un 
maisīšana  

· · · 

2 164 1 517 1 517 0,0% 

(11.03.) 
Sidra un citu augļu vīnu 
ražošana  - - - - - 

- 
- 

(11.04.) 

Citu nedestilētu 
dzērienu ražošana no 
raudzētām izejvielām - - - - - 

- 
- 

(11.05.) Alus ražošana  14 960 11 056 13 907 28 765 2 193 1 397 -36,3% 

(11.06.) Iesala ražošana  - - - - - - - 

(11.07.) 

Bezalkohola dzērienu 
ražošana  
minerālūdeņu un 
pudelēs iepildītu citu 
ūdeņu ražošana 

· · · 

20 268 1 576 1 576 0,0% 

  Kopā  101 938 87 285 83 159 111 652 34 836 31 570 -9,38% 

Avots: CSP 

Investīcijas 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu samazinājās. Kopumā pārtikas ražošanas 
sektorā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu investīcijas ir samazinājušās par gandrīz divas ar pusi 
reizes. 

Turpretim dzērienu ražošanas sektorā investīcijas 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 
samazinājušās uz pusi, pie tam 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, tās ir samazinājušās gandrīz 
desmit reižu. Dzērienu ražošanas sektorā 2008. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu investīcijas ir 
pieaugušas gandrīz divas ar pusi reizes.  

No 2005. līdz 2007. gadam investīcijas abos sektoros ir bijušas vienā līmenī. Abos sektoros 
zemais investīciju līmeni turpmāk varētu negatīvi ietekmēt nozares attīstības potenciālu.  

Kapitālieguldījumi ražošanas ēkās un iekārtās pārtikas nozarē 2008. gadā veidojuši 15% no 
kopējiem kapitālieguldījumiem apstrādes rūpniecībā, turpretim 2009. gadā pārtikas nozarē ieguldītie 
Ls 26,2 milj. veido 11% no kopējiem ieguldījumiem apstrādes rūpniecībā. Kapitālieguldījuma 
samazinājumu apstrādes rūpniecībā Latvijā ietekmēja ārējā un iekšējā pieprasījuma kritums.  
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Tabula Nr. 20 Kapitālieguldījumi ražošanas ēkās un iekārtās pārtikas nozarē 2008. un 2009. gadā, 
(tūkst. Ls) 

  2008 2009 Izmaiņas(%) 

C10 - Pārtikas produktu ražošana 58 892 21 264 -177% 

 C101 - Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana 11 213 6 241 -80% 

 C102 - Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana 4 688 4 102 -14% 

 C103 - Augļu un dārzeľu pārstrāde un konservēšana 4 085 906 -351% 

 C104 - Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana 3 573 7 -50943% 

 C105 - Piena produktu ražošana 15 453 1 802 -758% 

 C106 - Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana 2 041 1 089 -87% 

 C107 - Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana 11 848 1 530 -674% 

 C108 - Citu pārtikas produktu ražošana 5 991 5 587 -7% 

C11 - Dzērienu ražošana 41 667 4 918 -747% 

Kopā: Pārtikas un dzērienu ražošana 100 559 26 182 -284% 

Avots: CSP 

Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošanā investīcijas salīdzinājumā ar pārējiem pārtikas nozares 
sektoriem ir ievērojami samazinājušās. Neskatoties uz to, tā ir vienīgā nozare, kurā ir vērā ľemams 
darbinieku skaita pieaugums (Tabula Nr. 17). Tas var būt skaidrojams ar to, ka investīciju ietekme 
parādās tikai nākamajos periodos pēc to piesaistīšanas. 

Ir arī citas apakšnozares, kurās investīcijas samazinājušās vairāk nekā divas reizes. Kopumā 
redzams, ka pārtikas produktu ražošanā kapitālieguldījumi ir samazinājušies gandrīz divas reizes. 
Dzērienu ražošanas nozare ir cietusi smagāk, par to liecina tās kopējais samazinājums, kas ir gandrīz 
trīs reizes lielāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Šāds investīciju samazinājums var negatīvi ietekmēt 
turpmāko nozares attīstību.  

Tabula Nr. 21. Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 
2008. līdz 2010. gadam (milj. EUR) 

  Pārtikas produktu ražošana Dzērienu ražošana  

  2008 2009 2010 % izmaiņas 2008 2009 2010 % izmaiņas 

ES 27 valsts 25 400 nav datu nav datu nav datu 7 497,58 nav datu nav datu nav datu 

Igaunija 83,7 44,0 66,6 51,36% 16,5 12,0 11,1 -7,50% 

Latvija 87,7 43,0 41,2 -4,19% 72,9 7,5 3,3 -56,00% 

Lietuva 177,8 87,7 58,5 -33,30% 44,2 19,1 13,6 -28,80% 

Vācija 3 657,0 3 773,6 3 759,0 -0,39% 1 146,5 927,0 925,8 -0,13% 

Spānija 4 011,7 2 844,2 2 553,9 -10,21% 1 184,5 745,6 780,9 4,73% 

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

Itālija 4 272,9 4 362,7 nav datu nav datu nav datu 676,9 nav datu nav datu 

Lielbritānija 2 290,9 1 913,3 2 615,9 36,72% nav datu nav datu nav datu nav datu 

Avots: EUROSTAT 

Analizējot investīcijas lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs, redzams, ka pārtikas produktu 
ražošanas sektorā 2010. gadā Latvijā salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm ir sliktāki rādītāji, lai gan 
Spānijā investīcijas šajā laika periodā samazinājās lielākā apmērā nekā Latvijā. Arī dzērienu ražošanas 
sektorā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu Latvijas rādītāji bijuši vissliktākie.  

Turklāt Baltijas valstīs gan pārtikas produktu ražošanas, gan dzērienu ražošanas sektoros 
investīciju apmērs 2010. gadā ir bijis vismazākais. Zīmīgi, ka 2008. gadā Latvijā dzērienu ražošanas 
sektorā investīcijas bija vislielākās, salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm.  
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Tabula Nr. 22. Investīciju īpatsvars
27

 lielākajās ES valstīs un Baltijas valstīs no 2008. līdz 
2009. gadam (%) 

  Pārtikas produktu ražošana Dzērienu ražošana  

  2008 2009 % izmaiņas 2008 2009 % izmaiņas 

ES 27 valsts 19 nav datu nav datu 26,19 nav datu nav datu 

Igaunija 36,0 20,1 -44,17% 25,4 19,2 -24,41% 

Latvija 25,6 16,6 -35,16% 90,0 13,6 -84,89% 

Lietuva 40,0 17,3 -56,75% 31,2 15,6 -50,00% 

Vācija 12,9 13,5 4,65% 23,8 19,1 -19,75% 

Spānija 25,3 19,2 -24,11% 25,8 16,1 -37,60% 

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

Itālija 25,2 24,6 -2,38% nav datu 25,1 nav datu 

Lielbritānija 10,1 9,3 -7,92% nav datu nav datu nav datu 

Avots: EUROSTAT 

Analizējot investīciju īpatsvaru, redzams, ka pārtikas produktu ražošanas sektorā Latvijā 
salīdzinājumā ar lielākajām ES valstīm 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu investīcijas ir 
samazinājušās visvairāk, norādot, ka arvien mazāka daļa no pievienotās vērtības tiek investēta atpakaļ 
uzľēmumā. Baltijas valstu salīdzinājumā Latvijā procentuālās izmaiľas pārtikas produktu ražošanas 
sektorā ir vismazākās. Turpretim dzērienu ražošanas sektorā Latvijā ne tikai starp Baltijas valstīm, bet 
arī starp visām apskatāmajām valstīm procentuālās izmaiľas 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu ir 
visaugstākās. Turklāt gan pārtikas produktu ražošanas, gan dzērienu ražošanas sektoros investīciju 
īpatsvars Latvijā 2009. gadā ir bijis vismazākais salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm. Tas varētu 
liecināt par negatīvām turpmākas attīstības iezīmēm, tāpēc būtu jāorientējas uz eksporta tirgu kā vienu 
no potenciālajām iespējām turpmākai nozares attīstībai. 

A/S „Latfood” pārstāve akcentē to, ka inovāciju ieviešanas process, kas tiešā veidā saistīts ar 
investīcijām, pārtikas produktu ražošanas uzľēmumos ir pārāk lēns. Inovācijas galvenokārt ietekmē 
konkurence nozarē – ja viens uzľēmums ievieš jaunu tehnoloģiju, tam seko pārējie uzľēmumi, bet liela 
daļa uzľēmumu nozarē tā arī nespēj ieviest jaunās tehnoloģijas, jo tas saistīts ar ievērojamu 
finansējumu. Inovācijas ir nozares attīstības virzītājs. Papildus tam nozares eksperte norāda, ka īpaši 
pievilcīgs sektors nākotnē būs pusfabrikātu ražošana, lai gan šīs jomas attīstību kavē ierobežota 
iedzīvotāju pirktspēja, turklāt šādu produktu ražošanai nepieciešamas lielas investīcijas tehnoloģijās, 
piemēram, iepakošanas aparatūrā. 

Savukārt SIA „Saldus gaļas kombināts” pārstāvis norāda, ka investīcijas tiek veiktas galvenokārt, 
lai uzlabotu ražošanas procesu  un izpildītu normatīvo aktu prasības. Viens no investīciju mērķiem ir 
dalība izstādēs, lai paplašinātu produkcijas eksportu. 

AS „Rīgas Miesnieks” pārstāve norāda, ka līdz ar jaunāku  tehnoloģiju ieviešanu samazinās arī 
darbinieku skaits noteiktu operāciju veikšanai. 

Savukārt AS „Smiltenes Piens” pārstāve norāda, ka jauno tehnoloģiju ieviešana ir svarīga 
uzľēmuma ilgtspējas nodrošināšanai. 

Starptautiskā un zinātniskā sadarbība 

Aplūkojot starptautisko sadarbību, ir vērts pieminēt dažus no starptautiskās sadarbības 
piemēriem pārtikas nozares profesionālās izglītības attīstībā, pasniedzēju kvalifikācijas līmeľa 
paaugstināšanā, kā arī mācību materiālu izstrāde. Piemērs ir Dānijas investīcijas Saulaines 
Profesionālajā vidusskolā.

28
 

Līdzīgi darbojas arī valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”, kas uzskata, ka, piedaloties 
starptautiskā tīklā, ir iespēja apmainīties ar zināšanām un pieredzi starptautiskā līmenī. Skola, īstenojot 
ESF projektus, veica profesionālās izglītības programmas satura modernizāciju. Tas veicinās izglītojamo 
apmācību atbilstoši ES darba tirgus prasībām, kā arī ļaus sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus 
speciālistus miltu izstrādājumu ražošanā, pārtikas produktu tehnoloģijā, kā arī ēdināšanas un 
viesmīlības pakalpojumu jomās. Skolai ir cieša starptautiskā sadarbība ar radniecīgo nozaru skolām, kas 

                                                      
 
 
27

 Investīciju īpatsvars ir aprēķināts kā investīciju apmērs pret pievienoto vērtību. 
28

 Zemkopības Ministrija, Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības projekti, īstenotie starptautiskie projekti  (2000.-2009.) 
http://www.zm.gov.lv/?sadala=1167. 
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ļauj īstenot šādus projektus. Izglītības iestāde uzskata, ka tas vairāk sekmēs izglītojamo profesionālo 
izaugsmi un karjeras attīstību.

29  

Arī arodbiedrības veido starptautisko sadarbību, piemēram, Latvijas Industriālo nozaru 
arodbiedrība (LIA), kurā darbojās ķīmijas, naftas ķīmijas un vieglās rūpniecības un pārtikas rūpniecības 
nozaru uzľēmumu arodorganizācijas. LIA ir dalīborganizācija vairākās starptautiskās arodbiedrību 
organizācijās, tostarp arī IUF, starptautiskā organizācijā, kas apvieno pārtikas nozarē strādājošos, 
veidojot kopīgus sadarbības projektus, īpaši pievēršot uzmanību speciālistu sagatavošanā atbilstoši 
Eiropas darba tirgus prasībām.

 30 

Zinātniskā sadarbība starp uzľēmumiem un zinātniekiem ir būtisks nozares attīstības dzinulis. 
Šādas sadarbības rezultātā radītās zināšanas vai tehnoloģijas un produkti tiek izplatīti nozares 
uzľēmumos, tādējādi veicinot attīstību un inovācijas. Šie rezultāti tiek publiskoti arī starptautiski, tādējādi 
radot Latvijas pārtikas nozares atpazīstamību ārpus Latvijas robežām. Kā viens no būtiskākajiem 
nozares zinātniskajiem partneriem ir minama LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, kuras zinātniskie 
darbinieki aktīvi sadarbojas ar nozares uzľēmumiem.

31
 

6.4. Nozares SVID analīze 
Pārtikas nozares SVID analīze izstrādāta, pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju par 

pārtikas nozares pašreizējo tirgus situāciju un tās attīstību, kas aprakstīta attiecīgās nozares 
stratēģiskajā plānā, kā arī uz  interviju un datu analīzes rezultātiem. 

Tabula Nr. 23. Pārtikas nozares SVID analīze 

Stiprās puses
32

 Vājās puses 

- Latvijas vārda atpazīstamība tirgū; 

- Eksportspējīga nozare; 

- Pietiekama pieejamība nekvalificētam 
darbaspēkam; 

- Plašs tirgus Krievijā un pārējā NVS un Āzijā, kā arī 
jauni tirgi rietumos; 

- Izkoptas tradīcijas un zināšanas produkcijas 
izstrādē; 

- Pārtikas nozarē ir pieejamas subsīdijas; 

- Spēcīgas preču zīmes: „Laima”, „Pure Foods”, 
„Spilva” „Rīgas šprotes” u.c. 

- Nozare ES un Latvijā atkopjas no krīzes, un 
kopumā nozarē sākusies mērena izaugsme, ko 
atšķirīgi apakšsektori izjūt atšķirīgi, citi sāk pieaugt, 
citi vēl turpina stabilizēties; 

- Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu 
eksportam 2010. gadā bija stabila izaugsmes 
tendence - 2010. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā 
ar 1. ceturksni eksports pieauga pat par 47%, 
ierindojot nozari otrajā vietā starp nozīmīgākajām 
Latvijas eksporta nozarēm; 

- Saskaľā ar Ekonomikas ministrijas  plānoto 
attīstības scenāriju, turpmākajos gados ir 
paredzēta būtiska apstrādes rūpniecības un līdz ar 
to arī pārtikas nozares attīstība gan darbinieku 
skaita ziľā, gan produktivitātes uzlabošanas un 

- Nozarei zems prestižs potenciālo darbinieku acīs 
(īpaši zemākā līmeľa darbiniekiem); 

- Saskaľā ar LLU sniegto informāciju jaunieši 
nelabprāt izvēlas studēt ar pārtikas nozari saistītās 
izglītības programmas, kaut arī nozares uzľēmumi 
pieprasa šādas profesijas ieguvušus speciālistus; 

- Saskaľā ar nozares pārstāvju sniegto informāciju 
nozares uzľēmumos trūkst zemas kvalifikācijas 
darbinieku, kas būtu ar mieru veikt manuālas 
produktu apstrādes procedūras; 

- Kopīgas sadarbības stratēģijas trūkums ar izejvielu 
piegādātājiem; 

- Vāji izteikta kooperācija starp mikro un mazajiem 
uzľēmumiem, kas var traucēt šāda izmēra 
uzľēmumiem startēt eksporta tirgos; 

- Nacionālā lobija trūkums ES institūcijās; 

- Trūkst apgrozāmo un finanšu līdzekļu; 

- Nevienlīdzīga konkurence ar citu valstu ražotājiem; 

- Nekvalitatīva produkcija grauj produkta prestižu un 
ietekmē visu nozari; 

- Liela atkarība no energoresursu cenām; 

- Ļoti liela uzľēmumu koncentrācija Rīgā un 
Pierīgas reģionā, radot lielu darbaspēka 
pieprasījumu šajos reģionos; 

- Salīdzinoši zema produktivitāte; 

                                                      
 
 
29

 Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra, ES struktūrfondi, Projektu pieredze: Sagatavo speciālistus, kas atbilst Eiropas darba tirgus 
prasībām, http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/rojektu_pieredze_2007/?text_id=12667. 
30

 Latvijas Industriālo Nozaru arodbiedrība, dalīborganizācijas: 
http://www.lbas.lv/members/Latvian_Industrial_Workers_Trade_Union. 
31

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte http://www.llu.lv/petnieciba 
32

 Zemkopības ministrija, Latvijas lauku attīstības valsts stratēģiskais plāns 2007, – 2013. gadam, http://www.zm. 
gov.lv/index.php?sadala=1820&id=11920. 
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ražošanas apjomu paaugstināšanas ziľā; 

- Ir pietiekami daudz mikro un mazo uzľēmumu, kas 
var elastīgi pielāgot produktus tirgus vajadzībām; 

- Nozīmīga nozare apstrādes rūpniecībā (tā veido 
lielāko pievienotās vērtības īpatsvaru apstrādes 
rūpniecībā); 

- ES fondu līdzekļi investēti ražošanas iekārtu 
modernizācijai; 

- 2010. gadā ir atjaunojušās investīcijas atsevišķos 
pārtikas nozares apakšsektoros. 

- Nozares uzľēmumu viedoklis, ka normatīvais 
regulējums būtiski apgrūtina uzľēmumu attīstību; 

- Uzľēmumu pārstāvji norāda uz saistīto nozaru 
profesiju trūkumu pārtikas nozarē, piemēram, 
mehāniķu un elektriķu trūkumu; 

- Nišas produktu izstrādei ražošanai var būt 
vajadzīgs liels roku darbs; 

- Uzľēmumi paši apmāca darbiniekus zemākos 
līmeľos, jo profesionālās izglītības iestādes 
neiemāca vajadzīgās prasmes, piemēram, 
kuterētāja prasmes gaļas apstrādē; 

- Profesionālās izglītības iestāžu absolventiem , 
pabeidzot mācību iestādi, nav izpratnes, kā teorija 
atšķiras no praktiskās dzīves. 

Iespējas Draudi 

- Iekarot jaunus noieta tirgus (tai skaitā Eiropā, Āzijā, 
starptautiskie iepirkumi, pārtikas palīdzības 
programmas u.c.); 

- Uzľēmumu vertikālās integrācijas attīstība; 

- Ilgtermiľa līgumi starp pārtikas izplatītājiem un 
ražotājiem un starp pārstrādātājiem un 
piegādātājiem; 

- Iespējas celt produktivitāti, atjaunojot iekārtas un 
pilnveidojot darbaspēku; 

- Ir pieejamas neizmantotas ražošanas jaudas; 

- Iespēja investēt energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumos ražošanas procesā; 

- Papildu struktūrfondu līdzekļi pārtikas 
uzľēmumiem (tai skaitā līdzekļi mārketingam, 
jaunu tirgu apgūšanai, produktivitātes 
paaugstināšanai); 

- Nozares apakšsektoru attīstība notiek atšķirīgos 
tempos, līdz ar to no speciālistu pieprasījuma 
viedokļa ir iespējama stabilizējoša darbība; 
(pārspecializācija); 

- Izmantot valsts lobiju savu interešu aizstāvībai; 

- Uzľēmēji arvien vairāk pieprasa zīmolu attīstītājus, 
kas liecina par vēlmi arvien vairāk virzīt produktus 
tirgū (iekšējā un ārējā); 

- Nozares uzľēmēji nākotnē prognozē lielāku 
nepieciešamību pēc pārtikas tehnologiem un 
pārtikas kvalitātes speciālistiem, kas liecina par 
uzľēmumu koncentrēšanos uz jauniem 
kvalitatīviem produktiem; 

- Saskaľot izglītības programmas starp dažādiem 
līmeľiem, ļaujot vienkāršot pāreju no viena 
kvalifikācijas līmeľa uz otru; 

- Izglītības programmas 1.-3. līmenī veidot ļoti ciešā 
sadarbībā ar ražotājiem (iespējams,  piesaistot 
uzľēmumus kā mērķstipendiju nodrošinātājus). 

- Darbaspēka izmaksu pieaugums; 

- Pārtikas nekaitīguma normu ierobežojumi; 

- Izejvielu sadārdzinājums; 

- Energoresursu  cenu pieaugums pasaules tirgos; 

- Nozares attīstība ir būtiski atkarīga no izejvielu 
cenām, kā arī no eksporta tirgus paplašināšanās; 

- Protekcionisma pasākumi eksporta tirgos 
(ievedmuita u.c.); 

- Citās ES valstīs pēdējos gados ir bijuši lielāki 
kapitālieguldījumi pārtikas nozarē, piemēram, 
Igaunijā 2010. gadā bruto kapitālieguldījumi 
pārtikas nozarē ir bijuši par 51% vairāk 
salīdzinājumā ar 2009. gadu,  kamēr Latvijā 
kapitālieguldījumu apjoms ir bijis nedaudz mazāks 
nekā 2009.gadā; 

- Izejvielu eksporta pieaugums uz kaimiľvalstīm. 
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7. Nozares darbaspēka raksturojums un 
prognozes 

Turpinājumā sniegta padziļināta analīze par nozarē nodarbinātajiem, t.sk. darbinieku 
raksturojums pa vecuma grupām un sieviešu un vīriešu īpatsvaru, darbinieku mainību, darbinieku 
kompetenču un prasmju, atlases kritēriju vērtējums, pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas datiem. 

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

Pārtikas produktu ražošanas uzľēmumos ir vērojams neliels vīriešu pārsvars. Sadalījumā pa 
vecuma kategorijām redzams, ka vecumā no 25-60 gadiem darbinieku sadalījums ir vienāds – ap 
28% (Attēls Nr. 14). 

 
Attēls Nr. 14 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums pa vecuma grupām pārtikas produktu ražošanas sektorā (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot sieviešu un vīriešu īpatsvaru pārtikas uzľēmumu nozarēsvisvairāk sieviešu šajā 
nozarē strādā vecumā no 41 līdz 50 gadiem (65,5% sieviešu). Liels sieviešu īpatsvars ir arī vecumā no 
25 līdz 40, kā arī līdz 25 gadiem. Mazāks sieviešu īpatsvars ir vecumā virs 60 gadiem (šajā grupā tiek 
nodarbināti 41,3% sieviešu). Šāda parādība ir vērojama valsts mērogā. Tas varētu būt skaidrojams ar to, 
ka vairāk sieviešu iziet no darba tirgus agrāk nekā vīrieši. 

 
Attēls Nr. 15 

Darbinieki sadalījumā pa vecuma un dzimuma grupām (%)  
Avots: Aptaujas dati 

 
Darbinieku mainības raksturojums 

Apkopojot pārtikas nozares darbinieku mainības tendences, var redzēt, ka vismazākā 
uzľēmuma darbinieku mainība gada laikā ir pārtikas produktu ražošanas uzľēmumos (91% uzľēmumu 
mainība ir 0–10% robežās), kamēr mazāk kā desmitajā daļā uzľēmumu mainība ir 11–20% robežās. Šie 
dati norāda uz ļoti zemu darbinieku mainību Latvijas mērogā.  
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Tikmēr pretēji rezultāti ir redzami dzērienu ražošanas sektora uzľēmumos, kur tikai 
55,4% uzľēmumos mainība ir 0–10%, kamēr pārējos mainība ir 11–20%. Tas varētu būt skaidrojams ar 
dažu uzľēmumu darbu sezonalitāti, kā arī iespējamo šīs apakšnozares uzľēmumu darba specifiku. 

 Attēls Nr. 16 
Uzņēmuma darbinieku mainība gadā (%) pārtikas nozarē sadalījumā pa apakšnozarēm 

Avots: Aptaujas dati 

Savukārt, analizējot darbinieku mainības tendences pa reģioniem, no uzľēmēju aptaujas datiem 
var redzēt šādu tendenci – vismazākā darbinieku mainība (95,2% uzľēmumos mainība ir 0–10% gadā) 
ir Zemgales reģionā, lielāka darbinieku mainība ir Latgales un Kurzemes reģionos, bet vislielākā 
darbinieku mainība ir Pierīgas reģionā. Tas liecina par apakšnozares uzľēmumu sadalījumu reģionos. 
Pierīgas reģionā lielāka darbinieku mainība ir skaidrojama ar ātrāku un vienkāršāku iespēju atsākt 
darbu.  

AS „Cido” pārstāve norāda, ka uzľēmumā faktiski nav darbinieku mainības (mazāk par 
5% gadā). Darbinieki strādā ilgstoši, pat vairāk nekā 20 gadus, turklāt ražošanā darbinieku mainība 
praktiski vispār nepastāv. Vidējais darbinieku vecums ir 40-50 gadu robežās, tādēļ pēc kāda laika 
uzľēmums var saskarties ar darbinieku novecošanās problēmu. 

Līdzīgu viedokli pauž arī SIA „Saldus gaļas kombināts” pārstāvis, sakot, ka uzľēmumā 
darbinieki strādā 10 un vairāk gadus, kā iemeslu norādot uzľēmuma stabilitāti. 

Tikmēr AS „Latfood” pārstāve, skaidrojot darbinieku mainības tendences uzľēmumā, norāda, ka 
nākotnē nav plānots radikāli palielināt vai samazināt strādājošo skaitu. Piemēram, AS „Latfood” ir viena 
ražošanas līnija, kurai nepieciešams nemainīgs darbinieku skaits. Tādēļ arī nākotnē, ľemot vērā to, ka 
tuvākajā laikā nav plānots ieviest jaunas ražošanas līnijas, darbinieku skaits paliks nemainīgs. 
Uzľēmuma pārstāve norāda, ka jaunu tehnoloģiju ieviešana būtu saistīta ar darbaspēka samazinājumu 
uzľēmumos, bet tā, kā lielās tehnoloģiskās līnijas uzľēmumā nav mainījušās, darbinieku skaits ir 
nemainīgs. Nozarē darbinieku skaita izmaiľas ir ļoti atkarīgs no konkrētā uzľēmuma specifikas - 
atsevišķos uzľēmumos automatizācija rada darbinieku skaita kritumu, savukārt, uzľēmumos, kuros 
tehnoloģiju ieviešana ir lēnāka, darbinieku skaits varētu pieaug. Pašlaik saistībā ar krīzes ietekmi daudzi 
uzľēmumi nav gatavi investēt jaunās tehnoloģijās un var tirgū konkurēt, izmantojot esošās tehnoloģijas. 
AS „Rīgas Miesnieks” pārstāve norāda, ka uzľēmumam ir pastāvīgie darbinieki un sezonas darbinieki, 
piemēram, šašliku griezēji. Pastāvīgi darbinieki tiek ļoti atbalstīti un motivēti, jo šos darbiniekus ir 
salīdzinoši grūti aizstāt, tāpēc pastāvīgo darbinieku mainība ir salīdzinoši maza. 

7.2. Nozarē strādājošo kompetences un prasmes 
Kopumā, vērtējot pārtikas nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, kuras 

ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu pabeigšanas, 
visaugstāk tiek vērtēta spēja iekļauties kolektīvā (64,3% respondentu šo kritēriju novērtēja kā augstu 
piešķirot vērtējumus „4” un „5”), kā arī attieksme pret darba pienākumiem un mērķtiecība 
(63,2% respondentu šos kritērijus novērtēja kā augstus) 

Viszemāk tiek vērtētas profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības sistēma (tikai 40,2% 
respondentu to novērtēja augstu, piešķirot vērtējumus „4” un „5”), tā, iespējams, norādot uz problēmām 
izglītības sistēmā. Šī tendence ir vērojama gan attiecībā uz jaunajiem, gan darbiniekiem ar stāžu. Arī 
vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju ir novērtēta nedaudz zemāk par pārējiem faktoriem. Jaunajiem 
darbiniekiem darba prasmes ir otrs zemāk novērtētais kritērijs, taču darbiniekiem ar stāžu profesionālās 
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kompetences ir visaugstāk novērtētais faktors. Tas varētu liecināt par darba prasmju pilnveidošanu 
darba laikā. Tikmēr zemais darba prasmju līmenis varētu būt skaidrojams ar nepietiekamu praktiskās 
izglītības apjomu, to apstiprina uzľēmēju novērtējums profesionālajām zināšanām, ko devusi izglītības 
iestāde. 

 

Attēls Nr. 17 
Jauno un pieredzējušo darbinieku zināšanu, prasmju un attieksmju novērtējums (%)  

Avots: Aptaujas dati 

Iepriekšējā attēlā redzams, ka jaunieši vairāk ir motivēti strādāt, gūt pirmo pieredzi, kā arī ir 
komunikabli un, ienākot jaunā vidē, izrāda iniciatīvu, kamēr pieredzējušiem darbiniekiem izteiktāka ir 
kompetence, kā arī mērķtiecība, jo ilgāk strādājošie darbinieki spēj novērtēt vēlamo rezultātu, bet 
profesionālās izglītības novērtējums, iespējams, liecina par nepieciešamību pārdomāt izglītības sistēmas 
efektivitāti, it īpaši, ľemot vērā, ka pieredzējušiem darbiniekiem ir šī kompetence, kas trūkst jauniem. To 
apstiprina salīdzinoši augstie rādītāji gan jauno, gan pieredzējušo darbinieku vēlmei pilnveidot savu 
kvalifikāciju. 

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

profesiju
33

 un administrācijas
34

 līmenī pārtikas nozarē, secinām, ka vienkāršo profesiju līmenī 
vissvarīgākais darbinieku atlases kritērijs ir darba prasmju demonstrējums, ko 82,2% respondentu 
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 Attiecas uz profesijām vadības līmenī 
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novērtēja kā svarīgu, bet svešvalodu zināšanām pēc 58,3% respondentu domām, pieľemot darbā 
darbiniekus vienkāršo profesiju līmenī, nav nozīmes. Ļoti maz respondentu (tikai 18%) šo kritēriju vērtē 
augstu vai ļoti augstu.  

 
Attēls Nr. 18 

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

Avots: Aptaujas dati 

Izvērtējot atlases kritērijus, kurus ľem vērā darba devēji, pieľemot darbā darbiniekus 
administrācijas līmenī pārtikas nozarē, secinām, ka līdzīgi kā vienkāršo profesiju līmenī svarīgākais 
darbinieku atlases kritērijs ir darba prasmju demonstrējums (to augstu novērtēja 77% respondentu, 
piešķirot vērtējumus „4” un „5”), arī personiskais iespaids un profesionālās izglītības dokuments ir 
svarīgs (attiecīgi 67,8% un 70,1% respondentu šos kritērijus novērtēja kā svarīgus). Visi pārējie 
izvērtējamie kritēriji pēc respondentu domām ir vienlīdz svarīgi.  

Apskatot iepriekšējās sadaļas rezultātus, ir redzams, ka izglītības dokuments ir svarīgs atlases 
kritērijs, kuru darba devēji ľem vērā, pieľemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un administrācijas 
(vadības) līmenī pārtikas nozarē, taču profesionālās zināšanas, ko darbinieki ieguvuši izglītības iestādē 
uzľēmēji nevērtē augstu (Attēls Nr. 17).  

Darba prasmes ir pats svarīgākais kritērijs, pieľemot darbiniekus darbā. Turklāt šis kritērijs ir 
svarīgāks vienkāršo profesiju līmenī salīdzinājumā ar administrācijas līmeni. Vienkāršo profesiju līmenī 
pārējiem aspektiem ir zināma nozīme, taču tā nav tik būtiska kā darba prasmes. Toties izglītībai un 
valodu zināšanām pēc uzľēmēju domām nav būtiskas nozīmes. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka 
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vienkāršo profesiju līmenī nav nepieciešamas iemaľas, ko varētu sniegt izglītības iestāde, jo 
nepieciešamās iemaľas iespējams apgūt uzľēmumā. Skatoties rezultātus administrācijas līmenī, 
redzams, ka pārējiem kritērijiem (bez darba prasmju demonstrējuma) ir lielāka nozīme salīdzinājumā ar 
vienkāršo profesiju līmeni. Lielāka nozīme tiek piešķirta arī izglītības dokumentam.  

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)

35
 un CSP

36
 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. 

Tabula Nr. 24. Brīvo darbavietu skaits pārtikas nozarē no 2009. līdz 2011. gadam 

  
Skaits 

Brīvo darbvietu 
īpatsvars, % 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

(10) Pārtikas produktu ražošana 63 31 16 0,3 0,1 0,1 

(10.1) Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un 
konservēšana 

4 1 1 - - - 

(10.2) Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana 34 18 6 - - - 

(10.3) Augļu un dārzeľu pārstrāde un konservēšana - - - - - - 

(10.4) Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana - - - - - - 

(10.5) Piena produktu ražošana 2 1 4 - - - 

(10.6 un10.9) Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu 
ražošana; dzīvnieku barības ražošana 

12 4 - - - - 

(10.7) Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana 11 7 5 - - - 

(10.8) Citu pārtikas produktu ražošana - - - - - - 

(11) Dzērienu ražošana 3 3 4 0,1 0,1 0,2 

Kopā 66 34 20 0,4 0,2 0,3 

Avots: CSP 

Analizējot brīvo darbavietu skaitu no 2009. līdz 2011. gadam, redzams, ka kopš 2009. gada 
brīvo darbavietu skaits pārtikas sektorā ir samazinājies, lai gan dzērienu sektorā pieaudzis par vienu 
brīvo darbavietu. Kopumā 2011. gadā brīvās darbavietas bija 0,3% no visām pieejamajām darbavietām.  

Ir daži apakšsektori, kuros visu trīs gadu laikā nav parādījusies neviena brīva darbavieta. 
Visvairāk brīvas darbavietas ir zivju, vēžveidīgu un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas 
apakšsektorā apskatāmajā laika posmā. 

Saskaľā ar SIA „Saldus gaļas kombināts” pārstāvja teikto gan šajā uzľēmumā, gan citos 
apakšsektora uzľēmumos trūkst zemākā līmeľa darbinieku, kuri būtu gatavi strādāt roku darbu 
ražošanas procesā. Lai arī darbu uzsākušo skaits ir liels, šādi darbinieki ļoti ātri pārtrauc darba 
attiecības, jo darbā nepieciešama pacietība un precizitāte. Apakšsektoru uzľēmumos trūkst citu nozaru 
darbinieku, piemēram, mehāniķu un elektriķu. 

Pēc NVA datiem par brīvo darbavietu skaitu pārtikas nozarē 2010. gada 31. decembrī un 
2011. gada 30. novembrī vispieprasītākās profesijas pārtikas nozarē ir zivju apstrādātājs, konditors un 
šprotu pakotājs. Latvijā 2010. gada 12 mēnešos nozares profesijās kopumā bija attiecīgi 25, 25 un 

                                                      
 
 
35

 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 
36

 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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0 neaizpildītas darbavietas šajās profesijās, bet 2011. gada 11 mēnešos attiecīgi 43, 24 un 20 brīvu 
darbavietu. Gaļas izcirtēja, šprotu pakotāja un zivju apstrādātāja profesijā brīvo darbavietu skaits 
analizētajā laika periodā pieaudzis attiecīgi par 7, 20 un 18 darbavietām. Pārējās nozares profesijās 
brīvo darbavietu skaits ir caurmērā 1 – 5 vakances attiecīgajā profesijā.  

Tabula Nr. 25 Brīvas darbavietas 30.11.2011. un 31.12.2010. 

Profesija 
Vietu skaits 
31.12.2010 

Vietu skaits 
30.11.2011 

Cepējs 4 0 

Gaļas apstrādes iekārtu operators 1 5 

Gaļas izcirtējs 0 7 

Gaļas kūpinātājs 0 2 

Gaļas un ādu apstrādātājs 0 4 

Konditora palīgs 0 6 

Konditors 25 24 

Lopu kāvējs 2 1 

Maizes un miltu konditorijas izstrādājumu speciālists 0 1 

Maiznieks 0 3 

Miesnieks 0 5 

Pārtikas produktu ražošanas operators 0 1 

Pārtikas un dzērienu tehnologs 0 5 

Pavārs 0 1 

Pudeļu uzpildes operators 0 3 

Šefpavārs 0 1 

Šprotu pakotājs (roku darbs) 0 20 

Virtuves darbinieks 0 1 

Zivju apstrādātājs 25 43 

Zivju apstrādes iekārtu operators 10 0 

Zivju vērējs (roku darbs) 20 20 

Kopā 87 153 

Avots: NVA 

Nozarē kopumā laika periodā no 2010. gada 31. decembra līdz 2011. gada 30. novembrim 
vērojams brīvo darbavietu pieaugums par 80%, norādot uz nozares izaugsmi. Redzams, ka nozīmīgāks 
pieaugums ir zivju apstrādes uzľēmumos, liecinot par to straujāku izaugsmi. 

Saskaľā ar NVA datiem par bezdarbnieku skaitu 2011. gada 30. septembrī pārtikas nozares 
profesijās vislielākais bezdarbnieku skaits vērojams zivju apstrādātāja profesijā (856 reģistrētie 
bezdarbnieki 2011. gada 30. septembrī; 760 bezdarbnieku 2010. gada 31. decembrī). 

Tabula Nr. 26 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) 

Gaļas apstrādes iekārtu operators 0 108 

Gaļas apstrādes operators 64 0 

Gaļas izcirtējs 93 68 

Maiznieks 195 208 

Miesnieks 50 56 

Pārtikas un dzērienu tehnologs 87 77 

Zivju apstrādātājs 760 856 

Zivju apstrādes operators 87 0 

Zivju sagatavotājs 200 63 

Kopā 1563 1463 

Avots: NVA 

Raksturīgi, ka tieši zivju apstrādātāja profesijā saskaľā ar iepriekš analizēto informāciju 
2011. gada 11 mēnešos ir viens no lielākajiem brīvo darbavietu skaita rādītājiem pārtikas nozarē (43), 
turklāt arī bezdarbnieku pieaugums ir vislielākais, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Tāpat redzams, ka 
pastāv ievērojamas atšķirības starp brīvo vakanču un bezdarbnieku skaitu. Bezdarbnieku skaits 
ievērojami pārsniedz vakanču skaitu. 
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Liels brīvo darbavietu skaits, bet arī ievērojamais bezdarbnieku skaits varētu būt izskaidrojams 
ar to, ka izglītības iestāžu sniegtās profesionālās apmācības programmas neatbilst darba tirgus 
vajadzībām un nozarē netiek pietiekami veicināta darbaspēka mobilitāte. Šī tendence ir novērojama 
vairākās nozarēs. Tieši tāpēc ir jāpievērš uzmanība šīm profesijām un jāpārliecinās par pārkvalifikācijas 
iespējām, kā arī turpmākiem uzlabojumiem izglītības programmā. Kopumā bezdarbnieku skaita 
samazinājums ir salīdzinoši neliels. 

NVA organizē profesionālās apmācības bezdarbniekiem, lai palīdzētu veiksmīgāk integrēties 
darba tirgū. Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada desmit 
mēnešiem sniegta turpmākajā tabulā. 

Tabula Nr. 27 Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 10 
mēnešiem 
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Maiznieks 11 8 8 0 0 0 0 0 0 

Avots: NVA 

Vienīgā piedāvātā izglītības programma ir maiznieka profesijā, kurā uzsākuši mācības ir 11 
cilvēku, bet pabeiguši 8 cilvēki. Neviens no šiem profesionālās apmācības beidzējiem nestrādā. Tas 
varētu būt skaidrojams ar to, ka izglītības programmu beidzēji samērā nesen pabeiguši apmācību, tāpēc 
nav spējuši tik ātri atrast darbu. 

Kopumā var secināt, ka maiznieka profesijā gan brīvo darbavietu skaits, gan bezdarbnieku 
skaits ir ievērojams. Tie, kas pabeiguši apmācības konkrētajā profesijā, darbu nav dabūjuši. Nekas tāds 
nav novērojams citu nozaru profesijās. Šie rādītāji var liecināt par problēmām šajā nozarē. To, 
iespējams, ietekmē nepietiekami kvalificēts darbaspēks, nepieciešamo zināšanu trūkums, kā arī tas, ka 
apmācības kursos nepiedāvā nepieciešamās kompetences un zināšanas.  

7.5. Darba resursu piedāvājums un to ietekmējošie faktori 
Tālāk sniegts pārtikas nozares uzľēmēju aptaujas rezultātu apkopojums un to kritēriju analīze, 

kas pēc uzľēmēju pārstāvju domām ir būtiski nozares uzľēmumu darbiniekiem. Analīze sniegta 
sadalījumā pa darbinieku līmeľiem, atsevišķi analizējot vienkāršo profesiju līmeľa darbiniekus un 
vadības līmeľa darbiniekus.  

Darbinieku piesaistes kritēriji  

Analizējot respondentu atbildes par vienkāršo profesiju  darbiniekiem, lielākā daļa uzľēmumu 
uzskata, ka svarīgākais darbiniekus piesaistošais faktors ir stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā 
(85,3%) un atalgojums  (87%). Savukārt kā nesvarīgs tiek atzīmēts profesijas prestižs (22,4%).  

Arī par administrācijas līmenī strādājošajiem viedoklis ir līdzīgs – atalgojums, stabils darba 
nodrošinājums ilgtermiľā, savukārt vismazākā nozīme ir uzľēmuma reputācijai un profesijas prestižam. 

Šāda tendence ir vērojama visās apakšnozarēs visas Latvijas mērogā (83,5 – 87%). Tikmēr 
uzľēmuma prestižs ir nesvarīgs visās apakšnozarēs. Vienīgi administrācijas līmenī uzľēmuma 
prestižam būtiski pieaug nozīme (līdz 61,4%, kas ir gandrīz trīs reizes lielāks pieaugums salīdzinājumā 
ar vienkāršo profesiju līmeni), tomēr saglabājot viszemāko novērtējumu.  
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Attēls Nr. 19 

Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori vienkāršo profesiju un vadības līmenī (%)  
Avots: Aptaujas dati 

 
Atalgojuma tendenču raksturojums 

Analizējot atalgojuma tendences pārtikas nozarē sadalījumā pa algas summas kategorijām un 
darbinieku līmeľiem, var secināt, ka vadības līmenī darbiniekiem atalgojums ir lielāks nekā citos 
darbinieku profesiju līmeľos.  

Kopumā, analizējot atalgojuma tendences vadības līmenī, var secināt, ka aptuveni vairāk par 
30% no šī līmeľa darbinieku saľem atalgojumu virs Ls 401 mēnesī. Tas vadības līmenī nav liels 
rādītājs, salīdzinot ar vidējo rādītāju Latvijā.  

Aplūkojot vidējo atalgojumu mēnesī, var izdalīt trīs dažādas grupas. Vienkāršo profesiju līmenī 
atalgojums līdz Ls 300 ir gandrīz 90% darbinieku. Darbiniekiem ar profesionālo izglītību atalgojums līdz 
Ls 300 ir aptuveni 62% darbinieku, toties administratīvajā līmenī ir vairāk to cilvēku, kuru atalgojums ir 
mazāks par Ls 200. Neskatoties uz to, aptuveni 24% darbinieku administratīvajā līmenī ar profesionālo 
izglītību saľem atalgojumu virs Ls 400, kamēr speciālistu līmenī ar profesionālo izglītību šis rādītājs ir 
tikai ap 14%. 
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Attēls Nr. 20 

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

Administrācijas līmenī strādājošiem ar augstāko izglītību atalgojuma līmenis, salīdzinot ar 
vadības līmeni, ir nedaudz zemāks – aptuveni 30% šī līmeľa darbiniekiu saľem vairāk par Ls 401 
mēnesī.  

Savukārt atalgojums administrācijas līmenī strādājošiem ar profesionālo vidējo un arodizglītību ir 
nedaudz zemāks par speciālistiem ar augstāko izglītību, jo 14,3%  šī līmeľa darbinieku atalgojums 
pārsniedz Ls 401 mēnesī, bet 62,8% darbinieku saľem līdz Ls 300 mēnesī. Speciālistu ar profesionālo 
izglītību vidū visvairāk ir tādu darbinieku, kuru atalgojums ir robežās no Ls 201 līdz 300 mēnesī (37,1%) 
un līdz Ls 200 mēnesī (25,7%).  

Speciālistu līmenī ar augstāko vidējo un arodizglītību visvairāk ir to strādājošo, kuru atalgojums 
mēnesī ir robežās no Ls 201 līdz Ls 300 (32,1%), kā arī ievērojamam skaitam strādājošo atalgojums ir 
līdz Ls 200 (21,4%). Speciālistu līmenī ar augstāko izglītību ir vairāk tādu darbinieku, kuriem atalgojums 
ir no Ls 501 līdz Ls 700 (14,3%). 

Vienkāršo profesiju līmenī kopējie aptaujas dati parāda, ka gandrīz 90% šī līmeľa darbinieku 
atalgojums ir līdz Ls 300 mēnesī.  

Izglītībai ir svarīga nozīme, proti, jo augstāka izglītība, jo lielāka alga. Pat speciālisti ar augstāko 
izglītību vidēji pelna vairāk nekā administrācijas līmeľa darbinieki ar profesionālo izglītību.  

 
Attēls Nr. 21 

Uzņēmēju prognozes par atalgojuma izmaiņām pārtikas nozarē 2012. gadā (%)  
Avots: Aptaujas dati 

Analizējot pārtikas nozares prognozes atalgojuma izmaiľas 2012. gadā, kopumā var redzēt, ka 
lielākā daļa pārtikas nozares pārstāvju neparedz atalgojuma palielināšanos (51,8%), uzskatot, ka 
atalgojums paliks tādā pašā līmenī. Desmitā daļa uzľēmumu uzskata, ka atalgojums varētu pieaugt par 
10% vai 20%; ap 40% uzskata, ka atalgojums palielināsies (Attēls Nr. 7).  
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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 gan par nozari 
kopumā, gan pa nozīmīgākajiem apaksšektoriem atsevišķi. 

Nozares asociāciju prognozes par darba tirgus pieprasījuma izmaiņām 
 

Pamatojoties uz Latvijas Pārtikas uzľēmumu federācijas viedokli, pārtikas nozarē svarīgi ir 
saglabāt tos cilvēkresursus, kuri jau pašreiz strādā šajā nozarē, jo pārtikas nozare lielākoties orientējas 
uz iekšējo tirgu, līdz ar to jāľem vērā gan Latvijas iedzīvotāju pirktspēja, gan demogrāfiskās attīstības 
tendences. Nākotnē nozarē ir prognozējama roku darba samazināšanās, jo notiek arvien būtiskāka 
tehnoloģiju attīstība un izmantošana ražošanas procesā. Tomēr pārtikas nozarē būs nepieciešami 
speciālisti no saistītām citu nozaru profesijām (elektriķi, mehāniķi u.tml.). Pārtikas nozarē strādājošajiem 
ir svarīgi nodrošināt profesionālās izglītības iegūšanu, kā arī citas darba tirgū nepieciešamās prasmes, 
piemēram, svešvalodu zināšanas.  

Asociācija neprognozē būtisku papildu darbaspēka pieprasījumu, un tādējādi ir iespējama 
situācija, ka bezdarbnieku skaits nesamazināsies tikpat straujos tempos pēdējā gada laikā.
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Nozares uzņēmumu prognozes par darba tirgus pieprasījuma izmaiņām
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Attēls Nr. 22 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze (%) piena produktu ražošanas 
apakšsektorā

39
 

Avots: Aptaujas dati 
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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://izm.izm. gov.lv/upload_file/Izglitiba/Profesionala_izglitiba/06-
IZMPamnp4_231209_TA4628,pdf. 
38

 Attēlos iekļautie profesiju nosaukumi atbilst darba devēju norādītajam veiktās uzľēmēju aptaujas ietvaros. 
39

 Profesijas „zemnieks” un „lopkopju darbinieki” attiecas uz uzľēmumiem, kuros piena produktu ražošana un pārstrāde tiek veikta 
vienkopus 
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Analizējot datus piena produktu ražošanas apakšsektorā, redzams, ka pēc darbinieku skaita 
pārstāvētākā profesija ir pārtikas produktu pārstrādes operators, veidojot trešo daļu no visām profesijām. 
Redzams, ka pēc trīs gadiem prognozēts, ka pieaugs pieprasījums pēc tādām profesijām kā krāvējs, 
laborants, pārtikas ražošanas iekārtu operatori un pārtikas kvalitātes speciālisti.  

 
Attēls Nr. 23 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze (%) konditorijas un miltu izstrādājumu 
ražošanas apakšsektorā

40
 

Avots: Aptaujas dati 

Izvērtējot uzľēmumu darbinieku sadalījumu konditorijas un miltu izstrādājumu ražošanas 
apakšsektorā, redzams, ka tāpat kā piena produktu ražošanas apakšsektorā arī šajā sektorā 
vispieprasītākā profesija ir pārtikas produktu pārstrādes operators. Vienīgi šajā apakšsektorā ir 
pieprasītas arī tādas profesijas kā konditors, maiznieks, maizes un miltu konditorejas izstrādājumu 
speciālists. Šajā apakšsektorā ir pieprasītas arī tādas profesijas kā pārtikas uzľēmumu ražošanas 
tehniķis, pārtikas ķīmiķis un pārtikas tehnologs. 
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 Attēlos iekļautie profesiju nosaukumi atbilst darba devēju norādītajam veiktās uzľēmēju aptaujas ietvaros. 
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 Attēls Nr. 24 
Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze (%) zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu 

pārstrādes un konservēšanas apakšsektorā
41

 
Avots: Aptaujas dati 

Apskatot zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas apakšsektoru, var 
novērot, ka visvairāk strādājošo ir zivju apstrādāja/operatora profesijā, proti, gandrīz 80% visu 
darbinieku. Taču tādas profesijas kā zivkopis un dzīvnieku sugu audzēšanas speciālists ir raksturīgas 
tikai šim apakšektoram salīdzinājumā ar pārējiem pārtikas nozares apaksšektoriem, pie tam šie 
speciālisti ir vajadzīgi gan uzľēmumos, kas audzē, gan pārstrādā zivju produktus. Lielais zivju 
apstrādātāju/operatoru skaits ir skaidrojams ar lielo manuālo darbu šajā sektorā. 
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 Attēlos iekļautie profesiju nosaukumi atbilst darba devēju norādītajam veiktās uzľēmēju aptaujas ietvaros. 
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 Attēls Nr. 25 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze (%) gaļas un gaļas produktu ražošanas, 
pārstrādes un konservēšanas apakšsektorā

42
 

Avots: Aptaujas dati 

Novērtējot gaļas un gaļas produktu ražošanas, pārstrādes un konservēšanas apakšsektorā pēc 
darbinieku skaita pārstāvētākās profesijas, redzams, ka pārstāvētākā profesija ir pārtikas pārstrādes 
strādnieks. Tādas profesijas kā miesnieks, gaļas produktu meistars, dzīvnieku kāvējs un lopu 
pārvadātājs ir nozīmīgas un šim apaksšektoram raksturīgas profesijas. Apakšektorā parādās arī 
profesija zemnieks. Tas būtu skaidrojams ar to, ka ir zemnieku saimniecības, kuras specializējušās arī 
gaļas un gaļas produktu ražošanā un pārstrādē. 
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 Attēlos iekļautie profesiju nosaukumi atbilst darba devēju norādītajam veiktās uzľēmēju aptaujas ietvaros. 
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Attēls Nr. 26 

Uzņēmumu darbinieku sadalījums, skaits un prognoze profesiju griezumā (%) dzērienu 
ražošanas sektorā

43
 

Avots: Aptaujas dati 

Visbeidzot, analizējot dzērienu ražošanas sektorā populārākās profesijas, redzams, ka šajā 
sektorā vispārstāvētākās profesijas ir pārdevējs un krāvējs. Taču ir arī tādas profesijas kā komplektētājs 
un aldaris, kas ir raksturīgas tikai šim sektoram. Daudz strādājošo ir arī tādās profesijās kā pārtikas 
uzľēmuma ražošanas tehniķis un pārtikas kvalitātes speciālists.  

Darbinieku skaita izmaiľas varētu būt skaidrojamas ar to, ka pārtikas uzľēmumi strauji tiek 
automatizēti un modernizēti, samazinoties nepieciešamībai pēc darbaspēka. Tādējādi mainās arī 
prasības darbaspēkam. Nākotnē būs nepieciešami labi apmācīti darbinieki, jo pārtikas ražošana ir tikai 
neliels posms produkta ražošanā un nogādāšanā patērētājam. Paredzēts, ka nākotnē būs lielāks 
tehnoloģisko iekārtu vadītāju, pārtikas tehnologu, kā arī citām ar pārtikas ražošanu saistīto profesiju 
īpatsvars. 
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 Attēlos iekļautie profesiju nosaukumi atbilst darba devēju norādītajam veiktās uzľēmēju aptaujas ietvaros. 
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8. Profesionālās izglītības piedāvājums 

8.1. Profesionālās izglītības raksturojums, esošo 
programmu uzskaitījums 

8.1.1. Vadošās izglītības iestādes 

Pēc Nacionālās izglītības iespēju datu bāzes (NIID) un Augstākās izglītības kvalitātes 
novērtēšanas centra (AIKNC) publiski pieejamās informācijas Latvijā ar pārtikas nozari saistītās 
profesijas var apgūt 10 izglītības iestādēs (Pielikums Nr.1), 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, kuras noteica turpmāko vīziju 
par izglītības iestādēm dažādās nozarēs Latvijā, t.sk. pārtikas nozarē.  

 Ľemot vērā Latvijas Pārtikas uzľēmumu federācijas vērtējumu un priekšlikumus un to, ka 
nozares uzľēmumi ir visos Latvijas reģionos, reģionālie profesionālās izglītības kompetences centri

44
 ar 

nozarei atbilstošu materiālo bāzi ir nepieciešami katrā Latvijas reģionā. Reģionālos profesionālās 
izglītības kompetences centrus paredzēts izveidot: Rīgā un Rīgas reģionā – valsts SIA „Rīgas pārtikas 
ražotāju vidusskola", Kurzemē – Liepājas Valsts tehnikumā, Latgalē – Austrumlatgales Profesionālajā 
vidusskolā, Vidzemē – Valmieras Profesionālajā vidusskolā, Zemgalē – Jelgavas Amatu vidusskolā. 
Rīgas Uzľēmējdarbības koledžā, Ogres Valsts tehnikumā un Barkavas arodvidusskolā paredzēts 
īstenot pārtikas produktu ražošanas izglītības programmu pamatiemaľu apguvei.
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8.1.2. Nozarē esošās izglītības programmas 

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

Tabula Nr. 28 Izglītības iestādes pārtikas nozarē  

Npk. Profesija Izglītības iestādes 

1 Maiznieks Barkavas Arodvidusskola 

2 Konditors 

Jelgavas Amatu vidusskola 
Valmieras Profesionālā vidusskola 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 
pārtikas ražotāju vidusskola" 
Liepājas Valsts tehnikums 
 Ogres Valsts tehnikums 
Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības 
kompetences centrs "Ventspils Profesionālā 
vidusskola"  
Laidzes Profesionālā vidusskola 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā 
vidusskola 
Daugavpils Tirdzniecības skola 

3 Konditora palīgs Liepājas Valsts tehnikums 

4 Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists Jelgavas Amatu vidusskola 
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Kompetences centrs –profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei 
visās attiecīgajās nozares pamatprofesijās. Tās uzdevums ir sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju 
apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm un kalpot kā jaunāko tehnoloģiju apguves vietai gan jauniešiem, gan 
pieaugušajiem. Nākotnē paredzēts pildīt eksaminācijas centra funkcijas, arī neformālā ceļā iegūtas izglītības atzīšanai. 
„Informatīvais ziľojums par reformu norisi profesionālajā izglītībā”, 2011. gada 11. jūlijs. Pieejams interneta vietnē 
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/info_zinojumi/IZMzino_110711_IZ.1734.pdf 
45 

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://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/info_zinojumi/IZMzino_110711_IZ.1734.pdf
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Npk. Profesija Izglītības iestādes 

Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola 
Ogres Valsts tehnikums 

5 Piena produktu ražošanas meistara palīgs Valmieras Profesionālā vidusskola 

6 Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola 

7 Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

Valmieras Profesionālā vidusskola 
Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola 

8 Pārtikas kvalitātes speciālists  Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža  

9 Pārtikas produktu pārstrādes speciālists  

Rīgas Uzľēmējdarbības koledža  

10 Higiēnists Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

11 Pārtikas un dzērienu tehnologs  
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

 
Īpaši daudz profesiju var apgūt Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Valmieras 

Profesionālajā vidusskolā. Tikmēr ir dažas profesijas, kuras piedāvā tikai viena vai dažas izglītības 
iestādes. Piemēram, pārtikas produktu pārstrādes speciālista  profesija ir apgūstama tikai Rīgas 
Uzľēmējdarbības koledžā.  

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 pārtikas nozarē ir 
izstrādāti 19 profesiju standarti.

46
 

Tabula Nr. 29 Nozares profesiju standarti 

Npk. 
Reģistrācijas 

Nr. 
Izglītības tematiskās 

jomas 
Profesijas nosaukums 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

1 PS 0426 Ražošana un pārstrāde Pārtikas produktu ražošanas operators 2 

2 PS 0189 Ražošana un pārstrāde Maiznieks 2 

3 PS 0190 Ražošana un pārstrāde Gaļas kulinārs 2 

4 PS 0339 Ražošana un pārstrāde Gaļas izcirtējs 2 

5 PS 0340 Ražošana un pārstrāde Gaļas izstrādājumu ražošanas operators 2 

6 PS 0114 Ražošana un pārstrāde Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs 3 

7 PS 0212 Ražošana un pārstrāde Pārtikas uzľēmuma ražošanas tehniķis 3 

8 PS 0212 Ražošana un pārstrāde Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 3 

9 PS 0197 Ražošana un pārstrāde 
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu 
speciālists 3 

10 PS 0192 Ražošana un pārstrāde Gaļas produktu ražošanas meistara palīgs 3 

11 PS 0427 Ražošana un pārstrāde 
Saldumu un šokolādes izstrādājumu 
ražošanas tehniķis 3 

12 PS 0159 Ražošana un pārstrāde Piena produktu ražošanas meistara palīgs 3 

13 PS 0197 Ražošana un pārstrāde 
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu 
speciālists 3 

14 PS 0125 Ražošana un pārstrāde Pārtikas produktu pārstrādes speciālists 4 

15 PS 0127 Ražošana un pārstrāde Pārtikas kvalitātes speciālists 4 

16 PS 0171 Ražošana un pārstrāde Pārtikas un dzērienu tehnologs 5 

17 PS 0002 Individuālie pakalpojumi Konditors 2 

18 PS 0023 Individuālie pakalpojumi Konditora palīgs 1 

19 PS 0418 Ražošana un pārstrāde Konfekšu ražotājs 2 

Lielākoties profesiju  standarti izstrādāti profesijām 2. un 3. kvalifikācijas līmenī. Augstākas 
kvalifikācijas līmenis ir mazāk sastopams. Analizējot profesiju pieprasījumu, redzams, ka desmit 
pārstāvētāko profesiju sarakstā nav sastopamas augstāko kvalifikācijas līmeľu profesijas, izľemot 4. 
kvalifikācijas līmeľa pārtikas produktu un pārstrādes speciālista profesiju.  
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Valsts Izglītības satura centrs (VISC), 2011. gads, http://visc. gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml. 

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=104
http://www.aiknc.lv/standarti/Partikas_prod_parstrPS.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=42
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
http://www.aiknc.lv/standarti/Partikas_un_dzerienu_tehnologsPS0171.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
http://www.aiknc.lv/standarti/Partikas_prod_parstrPS.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=42
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=42
http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml
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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 pārtikas nozares 
profesiju standarti izstrādāti vienā noteiktā izglītības tematiskajā jomā. Citas tematiskās jomas, kurās ir 
iespējams apgūt pēc profesiju standartiem izveidotās izglītības programmās pārtikas nozarē, ir 
izstrādāta individuālo pakalpojumu jomā.  

8.1.4. Dati par nozares profesionālās izglītības ieguvušajiem absolventiem 

Izvērtējot profesionālās izglītības iestāžu audzēkľus sadalījumā pa izglītības programmām 
pārtikas nozarē, redzams, ka 2011. gadā mācās 536 audzēkľi, lai gan 2010. gadā bija 557 audzēkľi. 
Tas iezīmē audzēkľu skaita samazinājumu pēdējā gadā. Tomēr, salīdzinot ar 2007. gadu, audzēkľu 
skaits ir pieaudzis. 

Tabula Nr. 30. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi pa izglītības programmām no 2007. līdz 
2011. gadam 

Rādītājs Gads 
Dzērienu 
ražošana 

Miltu 
izstrādājumu 

ražošana 

Pārtikas 
produktu 
kvalitātes 
kontrole 

Pārtikas 
produktu 

tehnoloģija 

Pārtikas 
ražošanas 

tehnoloģijas un 
izstrādājumu 
izgatavošana 

Piena 
produktu 
ražošana 

Kopā 

Mācās kopā 

2007 

11 210 84 40 7 82 434 

meitenes 11 144 66 27 4 47 299 

faktiskais 
01.01.2007. - 
01.10.2007. 10 6 25 31 0 19 91 

t.sk.meitenes 7 5 19 22 0 18 71 

Mācās kopā 

2008 

10 199 67 103   34 413 

meitenes 6 139 57 58   14 274 

faktiskais 
01.01.2008. - 
01.10.2008. 0 39 25 15   13 92 

t.sk.meitenes 0 28 18 9   11 66 

Mācās kopā 

2009 

5 265 73 159   43 545 

meitenes 2 166 50 92   23 333 

faktiskais 
01.01.2009. - 
01.10.2009. 0 49 15 0   0 64 

t.sk.meitenes 0 38 14 0   0 52 

Mācās kopā 

2010 

5 248 47 232   25 557 

meitenes 2 141 32 122   16 313 

faktiskais 
01.01.2010. - 
01.10.2010. 0 60 12 0   28 100 

t.sk.meitenes 0 44 12 0   14 70 

Mācās kopā 

2011 

  221 28 236 51 0 536 

meitenes   131 19 137 36 0 323 

faktiskais 
01.01.2011. - 
01.10.2011.   35 13 0 13 10 71 

t.sk.meitenes   25 10 0 9 6 50 

Avots: IZM 

Analizējot profesionālās izglītības ietāžu audzēkľus sadalījumā pa izglītības programmām 
pārtikas nozarē, redzams, ka visvairāk jaunieši apgūst miltu izstrādājumu ražošanas un pārtikas 
produktu tehnoloģijas izglītības programmas (šajā sektorā ir arī visvairāk nodarbināto). Dzērienu 
ražošanas izglītības programmās kopš 2007. gada vērojams studējošo skaita sarukums, un 2011. gadā 
šajā izglītības programmā nebija neviena audzēkľa. Ilgākā termiľā tas var radīt problēmas ar kvalificētu 
darbinieku piesaisti, jo uzľēmēju aptaujā norādīta nepieciešamība pēc specifiskām profesijām. 
Pielikumā Nr. 4 ir redzama detalizētāka informācija par izglītības iestādēm, kas piedāvā izglītības 
programmas, un tajās studējošo skaitu. 
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Tabula Nr. 31 Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un absolventu skaits no 2007. līdz 2011. 
gadam 

Rādītājs Gads Kopā 

Audzēkņu skaits 

2007 

434 

Absolventu skaits 91 

Audzēkņu skaits 

2008 

413 

Absolventu skaits 92 

Audzēkņu skaits 

2009 

545 

Absolventu skaits 64 

Audzēkņu skaits 

2010 

557 

Absolventu skaits 100 

Audzēkņu skaits 

2011 

536 

Absolventu skaits 71 

  Audzēkņu skaits 2007. -2011. gadā kopā 2 485 

Absolventu skaits 2007.-2011. gadā kopā 418 

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija 

Saskaľā ar statistikas datiem par profesionālās izglītības iestāžu audzēkľiem sadalījumā pa 
izglītības programmām (Tabula Nr. 31), redzams, ka absolventu skaitam ir tendence samazināties, proti, 
2007. gadā - 91 absolvents, 2008. gadā - 92 absolventi, 2009. gadā - 64 absolventi, 2010. gadā - 100 
absolventu un 2011. gadā - 71 absolvents. 2010. gadā pārtikas un dzērienu ražošanā kopumā tika 
nodarbināti 25 266 strādājošie, un, pieľemot, ka puse no tiem ir citu profesiju pārstāvji (piemēram, 
administratīvie, pārdošanas, loģistikas darbinieki u.c.), pārtikas nozares profesijās strādāja 12 633 
nodarbinātie, kuriem būtu nepieciešama izglītība pārtikas nozarē. Pieľemot, ka viena darbinieka vidējais 
nodarbinātības periods nozarē ir 30 gadi, kopumā no 1. līdz 5. kvalifikācijas līmenim nozarē ik gadu 
nepieciešams aptuveni 421 jauns darbinieks (12 633/30). Pieľemot, ka aptuveni puse no tiem jeb 6 317 
strādājošo tiek nodarbināti mazāk kvalificētā darbā, bet otra puse (6 317 strādājošo) veic augstāk 
kvalificētu darbu, ik gadu darba tirgus vajadzībām vajadzētu sagatavot aptuveni 211 kvalificētu 
speciālistu (6 317/30). 

Salīdzinot šo nepieciešamo darbinieku skaita rādītāju ar absolventu skaitu izglītības iestādēs, 
proti, 418 absolventu no 2007. līdz 2011. gadam (aptuveni 84 absolventi gadā, neskaitot 5. kvalifikācijas 
līmeni), var secināt, ka profesionālās izglītības iestādēs pašlaik sagatavoto speciālistu skaits varētu būt 
nepietiekams ilgtspējīgai nozares attīstībai. Taču jāľem vērā, ka saskaľā ar uzľēmēju sniegto 
informāciju pārsvarā uzľēmumi paši apmāca savus darbiniekus, lai nodrošinātu specifisku prasmju 
apgūšanu. Līdz ar to, nodrošinot to, ka šīs prasmes darbiniekiem tiek attīstītas jau izglītības iestādē, 
uzľēmēji varētu pieľemt darbā jau atbilstoši specifiskām darba tirgus vajadzībām sagatavotus 
speciālistus. Šādu izglītības programmu izstrāde jāveido ciešā darba devēju un izglītības iestāžu 
sadarbībā, un paredzams, ka tas varētu tikt veikts ilgtermiľā, jo tas prasītu ciešu prakses iekļaušanu 
mācību procesā, ko varētu nodrošināt uzľēmumi. Ja šāda integrācija netiek nodrošināta, tad 
pieprasījums pēc absolventiem varētu tik strauji nepieaugt. 

Intervijas ar nozares ekspertiem iegūtā informācija liecina, ka, piemēram, pārtikas tehnologi 
galvenokārt nepieciešami lielajos un vidējajos uzľēmumos (1 līdz 2 speciālisti vienā uzľēmumā), bet 
mazajos un mikrouzľēmumos šādi speciālisti pastāvīgi ir nepieciešami mazākā apjomā. Šajā gadījumā 
viens speciālists var apkalpot vairākus uzľēmumus vai arī vienā uzľēmumā veikt vairākas funkcijas. 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē studiju programmu „Pārtikas produktu tehnoloģija” ik gadu 
absolvē 29 - 33  studenti. Saskaľā ar CSP datiem 2010. gadā nozarē kopumā  darbojās 727 uzľēmumi, 
no kuriem aptuveni 20% (aptuveni 145 uzľēmumi) bija vidējie un lielie uzľēmumi, kam visvairāk ir 
nepieciešami profesionālās vidējās, arodizglītības un augstākās izglītības iestāžu sagatavotie speciālisti. 
Pieľemot, ka katram vidējajam un lielajam uzľēmumam nepieciešami aptuveni 1 – 2 pārtikas tehnologi 
(vidēji 1,5) un vidējais viena darbinieka nodarbinātības periods ir 30 gadu, darba tirgū tikai vidējajiem un 
lielajiem uzľēmumiem vien nepieciešamo pārtikas tehnologu skaits ik gadu ir 8 speciālisti ((145*1,5)/30).  
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Tabula Nr. 32. Latvijas Lauksaimniecības universitātes absolventu skaits no 2007. – 2011. gadam 
  pilna laika  nepilna laika maģistratūra 

Izglītības programma 
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2010/2011 

Pārtikas zinības 9                 

Pārtikas produktu tehnoloģija     20     13       

Uzturzinātne               6   

Pārtikas zinātne               10   

2009/2010 

Pārtikas zinības 15                 

Pārtikas produktu tehnoloģija     15     14       

Uzturzinātne               8   

Pārtikas zinātne               10   

Pārtikas zinības 16                 

2008/2009 

Pārtikas produktu tehnoloģija     14     19       

Uzturzinātne               4   

Pārtikas zinātne               6   

Pārtikas zinības 12                 

Uzturzinātne                4   

2007/2008 

Pārtikas produktu tehnoloģija     8     21       

Pārtikas zinātne               7 5 

Pārtikas zinības 18                 

2006/2007 

Pārtikas produktu tehnoloģija     15     17       

Pārtikas zinātne               5 1 

Kopā: 

2008/2009 gadā studenti kopā 
  

3846 

2008/2009 gadā absolventi kopā     40 

2010/2011 gadā studenti kopā     3932 

2010/2011 gadā absolventi kopā     61 

Avots: Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Analizējot absolventu skaitu ar pārtikas nozari saistītajās izglītības programmās Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, redzams, ka kopš 1948. gada, kad parādījusies pārtikas zinības un 
produktu tehnoloģiju studiju programma, to ir absolvējuši vairāk par 3 900 studentiem. Kopumā ap 30 
studentu ik gadu absolvē šo izglītības programmu, iegūstot kvalifikāciju, un no 10 – 20 studentiem 
bakalaura līmenī. Turklāt uzľēmumu pārstāvji norāda, ka, piemēram, pārtikas tehnologu uzľēmumā 
pašlaik it kā netrūkst, bet, ja ir nepieciešams šāds speciālists, tad to atrast ir diezgan grūti. 

8.2. Izglītības programmu piedāvājuma atbilstība nozares 
vajadzībām 

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

8.2.1. Darba devēju vērtējumā 

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

Kopumā, vērtējot pārtikas nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, kuras 
ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzľēmumu pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas valstī 
kopumā, var secināt, ka visaugstāk tiek vērtētas teorētiskās zināšanas (40,2% to novērtē augstu, 
piešķirot vērtējumus „4” un „5”), radošā domāšana (39,1%) un iniciatīva (39%). 
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Zems līmenis ir spējai patstāvīgi risināt problēmsituācijas (29,8%) un praktiskajām 
profesionālajām prasmēm (33,3%). Šo abu faktoru zemais novērtējums, iespējams, liecina par 
kvalitatīvu praktisko zināšanu trūkumu izglītības programmā. Šādu secinājumu atspoguļo arī studentu 
prasmju un attieksmju novērtējums (Attēls Nr. 17). 

 
Attēls Nr. 27 

Zināšanu un profesionālo prasmju, kuras ir jauniešiem, atnākot strādāt uz uzņēmumu pēc 
profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas (%)  

Avots: Aptaujas dati 

AS „Latfood” pārstāve norāda, ka jauniešiem nav pietiekamu praktisko iemaľu, spējas rast 
risinājumus problēmsituācijās, jo bieži vien vērojama vāja problēmas izpratne, trūkst praktiskās darba 
dzīves izpratnes, savukārt teorētiskās zināšanas ir labā līmenī. Būtu vēlams, lai jauniešiem būtu dziļāka 
izpratne par kvalitātes prasībām pārtikas ražošanā, jo daudzi nozares uzľēmumi eksportē savu 
produkciju un jānodrošina atbilstība ES prasībām, kas mainās un kļūst arvien stingrākas. Tāpat 
jauniešiem jāapgūst zināšanas par pārtikas nekaitīguma standartiem, darba drošības, kvalitātes 
jautājumiem. AS „Latfood” tiek rīkoti apmācības kursi, lai papildinātu šīs darbinieku zināšanas. 
Piemēram, operatoru līmenī izglītības sertifikāts nav tik noteicošs, lai pieľemtu darbā darbinieku, turklāt 
augstākajos līmeľos (vadības līmenī) tas ir ļoti būtisks faktors. Ražošanas līmenī vairāk par 
50% darbinieku nav formālās izglītības. Turklāt šajā līmenī strādājošiem ir salīdzinoši zemas ambīcijas 
un bieži nav vēlmes veidot karjeru, un šis darbs ir  tikai iztikas avots, bet, lai kāptu pa karjeras kāpnēm, ir 
nepieciešams laiks un finanšu līdzekļi, kas bieži vien šī līmeľa darbiniekiem nav pieejami. Zīmīgi, ka 
vecāka gada gājuma darbiniekiem, lai gan bieži nav formālās izglītības, darba prasmju demonstrējums ir 
labs – vīrieši ir fiziski spēcīgi un sievietes izdarīgas, tādēļ darbu izpilda bieži vien labāk kā jaunieši, kuri 
nesen absolvējuši izglītības iestādes. Tas ir skaidrojams arī ar to, ka darbinieki ar stāžu pastāvīgi 
atjauno teorētiskās un praktiskās iemaľas.  

Uzľēmuma pārstāve norāda, ka jauniešiem izglītības iestādēs ir pārāk īsa prakse un nav 
ieinteresētības padziļināti mācīties ar nozari saistītos priekšmetus. Nākotnē praksei būtu nepieciešams 
vismaz pusgads, jo tas ļautu vairāk iepazīt dažādus ražošanas procesus. Turklāt praksi nepieciešams 
organizēt mijiedarbībā ar mācībām, skolotājiem braucot uz ražošanas uzľēmumiem un rosinot 
diskusijas uz vietas uzľēmumos, kā arī piesaistot ražotājus, uzľēmumu pārstāvjus atsevišķās lekcijās 
izglītības iestādēs, veidojot ciešu saikni starp visām iesaistītajām pusēm. Līdzīgu viedokli pauž A/S 
„Rīgas Miesnieks” pārstāve, norādot, ka izglītības iestādes nesagatavo uzľēmumam vajadzīgos 
speciālistus, tādēļ uzľēmums tos apmāca pats. Tomēr, ja izglītības iestādes sagatavotu šādus 
speciālistus,  tad uzľēmums tos pieľemtu darbā. 

8.2.2. Izglītotāju vērtējumā 

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

4.6% 

11.5% 

5.7% 

5.7% 

8.0% 

8.0% 

3.4% 

12.6% 

17.2% 

9.2% 

8.0% 

17.2% 

16.1% 

10.3% 

48.3% 

39.1% 

46.0% 

47.1% 

44.8% 

42.5% 

46.0% 

28.7% 

29.9% 

27.6% 

28.7% 

19.5% 

21.8% 

35.6% 

5.7% 

2.3% 

11.5% 

10.3% 

10.3% 

11.5% 

4.6% 

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

Zināšanas par nozari kopumā 

Valodu zināšanas 

Radošā domāšana 

Iniciatīva 

Spēja patstāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās 

Praktiskās profesionālās prasmes 

Teorētiskās zināšanas 

1-Zems līmenis 2 3 4 5-Augsts līmenis 



 

57 
 

Ľemot vērā izglītotāju vērtējumu tika analizētas nepilnības nozares profesionālās izglītības 
iestādēs Latvijā, izglītības iestāžu sadarbība ar uzľēmējiem un citiem sociālajiem partneriem, kā arī 
analizēti absolventu nodarbinātības, zināšanu, prasmju un attieksmju rādītāji.  

Absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeņa novērtējums 

Analizējot absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeni, secinām, ka izglītotāji augstu 
vērtē absolventu praktiskās iemaľas (to augstu novērtē 71,4% aptaujāto), spēju iekļauties kolektīvā 
(57,1%), mērķtiecību un teorētiskās zināšanas (42,9%) (Attēls Nr. 23).  

Respondentu domas dalījās, vērtējot absolventu vēlamās profesijas izvēles skaidrību, t.sk. 
darba pienākumu izpratni, kā arī absolventu atbilstību nepieciešamajām iemaľām profesijā. 
28,6% aptaujāto līdzvērtīgi norādīja, ka absolventu vēlamās profesijas izvēles skaidrība ir zema, vidēja 
un augsta. Līdz ar to šis faktors nozares augstākās un profesionālās izglītības iestādēs būtiski atšķiras. 
Lielākā daļa aptaujāto (85,7%) norādīja, ka absolventu svešvalodu zināšanu līmenis ir vidējs, bet atlikusī 
respondentu daļa tās vērtēja kā zemas.  

 
Attēls Nr. 28 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Problēma svešvalodu zināšanas, tomēr tas nav būtiskākais atlases kritērijs, pieľemot darbā 
darbiniekus. Taču būtiskākās atšķirības ir izglītotāju un uzľēmēju uzskatos par praktiskajām iemaľām, 
kuras izglītotāji novērtē augstu, bet darba devēji tieši  pretēji. Kā iespējamā problēma ir komunikācijas 
un sadarbības trūkums, kas veido atšķirīgo saprati par praktisko apmācību. 

Absolventu nodarbinātība 

Nākamajā attēlā redzams, ka trešā daļa respondentu (33,3%)
47

 norāda, ka aptuveni puse jeb 40 
– 60% absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā profesijā, kuru apguvuši izglītības iestādē. 
Pārējā aptaujāto daļa līdzvērtīgi norādīja absolventu īpatsvaru, kuri strādā savā iegūtajā profesijā pēc 
izglītības iestādes beigšanas (16,7%). Taču neviens respondents nenorādīja, ka 80-100% absolventu 
strādātu iegūtajā profesijā. 

Kopumā secinām, ka absolventu nodarbinātība savā iegūtajā profesijā pēc izglītības iestāžu 
beigšanas starp dažādām izglītības iestādēm Latvijā ievērojami atšķiras. 

                                                      
 
 
47 

Uz šo jautājumu aptaujā atbildēja 6 no 7 izglītības iestādēm, kuras piedalījās aptaujā 
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Attēls Nr. 29 

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

Izvērtējot absolventu nodarbinātību (Attēls Nr. 30), secinām, ka lielākā daļa izglītības iestāžu, 
kurās tiek piedāvātas izglītības programmas, kas saistītas ar pārtikas nozari, absolventu pēc izglītības 
iestādes beigšanas strādā savā profesijā Latvijā (47,6% absolventu); aptuveni 15,2% absolventu izvēlas 
strādāt citā nozarē; tikpat liela daļa jeb 15,7% absolventu turpina izglītību augstākās izglītības iestādēs; 
9% absolventu strādā ārvalstīs, bet 9,0% absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas nestrādā un 
nemācās. Par 16,6% absolventu aptaujātajām izglītības iestādēm nav informācijas. 

 
Attēls Nr. 30 

Absolventu nodarbinātības raksturojums 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Lielākais absolventu skaits, kas nestrādā apgūtajā profesijā, liecina par iespējamām problēmām 
profesionālās izglītības sistēmā. To apstiprina salīdzinoši zemie vērtējumi mērķtiecībai un skaidrai 
vēlamās profesijas izvēlei. Šo aspektu būtu jāzvērtē, izstrādājot izglītības programmas. 

8.3. Nozares darbaspēka tālākizglītība un karjeras 
izaugsmes iespējas 

8.3.1. Pārkvalifikācijas iespējas, kvalifikācijas celšanas iespējas 

Lielākā daļa pārtikas nozares uzľēmumu pārstāvju nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem kursiem 
(to norādījuši 85,9% respondentu). Līdz ar to aptaujas rezultāti neliecina par lielu pieprasījumu pēc 
specifiskajiem kursiem šajā nozarē. 

 
Attēls Nr. 31 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem pārtikas nozarē (%) 
Avots: Aptaujas dati 
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Visvairāk vēlmi pēc specifiskiem kursiem izteikuši lielie uzľēmumi (to norāda 40% lielo 
uzľēmumu), tas liecina par lielo uzľēmumu vēlmi būt konkurētspējīgiem un attīstīties. Šī tendence 
samazinās, mazinoties uzľēmuma lielumam. Savukārt vismazāk šādu vēlmi izteikuši vidējie uzľēmumi 
(7,7%). 

 
Attēls Nr. 32 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem pārtikas nozarē (%) sadalījumā pēc uzņēmumu 
lieluma kategorijām 
Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot datus par profesionālās pilnveides kursu rīkošanas biežumu, var secināt, ka lielākajā 
daļā uzľēmumu kursi tiek rīkoti retāk nekā reizi gadā. Jāatzīmē, ka ir arī uzľēmumi, kuros šāda veida 
kursi nenotiek nekad, jo 36% pārtikas nozares uzľēmumu pārstāvju atzinuši, ka nerīko pilnveides 
kursus. 

 
Attēls Nr. 33 

Profesionālās pilnveides kursu rīkošanas biežums pārtikas nozarē (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Lai arī uzľēmumi darbiniekiem mācības organizē, tas pārsvarā notiek reti. Lielākais uzľēmumu 
skaits, kuru darbiniekiem ir iespējas piedalīties šādos kursos biežāk nekā reizi pusgadā, ir lielo 
uzľēmumu grupā. Tajā pašā laikā ir tādi mazie (4,5%), mikro (8,6%) un vidējie (7,7%) uzľēmumi, kuri 
profesionālās pilnveides kursus saviem darbiniekiem piedāvā arī biežāk (Attēls Nr. 34). 

 
Attēls Nr. 34 

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

Avots: Aptaujas dati 

Kā liecina pētījuma rezultāti, mikro uzľēmumu iespējas organizēt apmācības kursus ir 
pietiekami labas, jo mācības nerīko tikai mazāk par 40% uzľēmumu. Liela daļa mazo (~41%) 
uzľēmumu profesionālo pilnveidi saviem darbiniekiem nepiedāvā nekad. Tikmēr lielākā daļa vidējo 
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uzľēmumu apmācības kursus organizē reti. Tas ir zems rādītājs šāda lieluma uzľēmumiem. 
Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, 60% lielo uzľēmumu organizē savu darbinieku profesionālās 
pilnveides apmācību vismaz reizi gadā (Attēls Nr. 34).  

Lai gan lielākā daļa uzľēmēju nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem kursiem, tomēr daļa ir 
nosaukuši kursus, kurus vēlētos organizēt saviem darbiniekiem pārtikas nozarē (Pielikumā Nr. 5). Ľemot 
vērā aptaujas rezultātus, var secināt, ka katrs ceturtais uzľēmums nespēj piedāvāt apmācību, lai 
uzturētu darbinieku esošo kompetences līmeni. Tas var liecināt par problēmām un negatīvu ietekmi uz 
šo dinamisko nozari. 

 
Attēls Nr. 35 

Iespēja apgūt papildu zināšanas un prasmes uzņēmumos pārtikas nozarē sadalījumā pēc 
uzņēmumu lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Apkopojot datus par iespēju apgūt papildu zināšanas un prasmes pārtikas nozares uzľēmumos 
(Attēls Nr. 35), var secināt, ka lielākā daļa uzľēmumu uzskata, ka darbinieki uzľēmumā var apgūt 
papildu zināšanas un prasmes, lai kvalificēti veiktu darbu un nodrošinātu kompetences līmeľa 
uzturēšanu. Ir arī uzľēmumi, kuri nevar piedāvāt mācību iespējas uzľēmuma ietvaros, visvairāk tādu ir 
mikrouzľēmumu kategorijā. 

 Nākamajā attēlā redzams, ka mazāk ir to aptaujāto uzľēmumu, kas pašlaik finansē darbinieku 
kvalifikācijas celšanu. Tas var liecināt par uzľēmumu vēlmi veikt lielāku ieguldījumu darbinieku 
kvalifikācijā nākotnē. 

 
Attēls Nr. 36 

Uzņēmumi pārtikas nozarē, kas finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu (%)  
Avots: Aptaujas dati 

Sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma var secināt, ka pārtikas nozares lielie uzľēmumi vairāk 
finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu - 80%, taču, samazinoties uzľēmuma lielumam, finansēšana 
samazinās aptuveni par 20% (nākotnē to plāno darīt 60% uzľēmumu). 
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Attēls Nr. 37 

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

Avots: Aptaujas dati 

Taču saskaľā ar uzľēmumu aptaujas rezultātiem lielie uzľēmumi turpmāk samazinās 
finansējumu darbinieku kvalifikācijai, kamēr vidējie uzľēmumi finansējuma apjomu nemainīs. Tas 
norāda uz pretēju tendenci salīdzinājumā ar mazākiem uzľēmumiem. Taču lielie uzľēmumi ir vairāk 
ieinteresēti darbinieku attīstībā, turklāt to iespējas rīkot apmācības kursus ir labākas nekā citās iestādēs, 
pateicoties to finansiālajām iespējām. Par to liecina arī uzľēmumu gatavība finansēt mācības atkarībā 
no uzľēmumu lieluma. Visi uzľēmumi, izľemot mikrouzľēmumus, būtu gatavi finansēt darbinieku 
kvalifikācijas celšanu (Attēls Nr. 39).  

Tajā pašā laikā lielie uzľēmumi spēj apmācīt darbiniekus, ne tikai uzturēt to kompetences 
līmeni, bet 40% aptaujāto uzľēmumu iespējas nodrošināt labāku apmācību nekā citur. Tas varētu 
liecināt par uzľēmumu spēju pilnveidot darbiniekus. 

 
Attēls Nr. 38 

Uzņēmumi pārtikas nozarē, kuri gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu (%) 
Avots: Aptaujas dati  

Analizējot uzľēmēju aptaujas rezultātus par tiem uzľēmumiem, kas ir gatavi finansēt darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšanu, gandrīz puse uzľēmumu to ir gatavi darīt. Tā ir pozitīva tendence. 
Skatoties pēc uzľēmumu sadalījuma pēc lieluma, var redzēt, ka finansēt darbinieku kvalifikācijas 
celšanu ir gatavi 60% aptaujāto uzľēmumu, izľemot mikrouzľēmumus, kur šādu gatavību pauž 
40% uzľēmumu. 
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Attēls Nr. 39 

Uzņēmumi pārtikas nozarē, kuri gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu sadalījumā pēc 
uzņēmumu lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 

 Šie rezultāti atspoguļojas arī to uzľēmumu īpatsvarā, kuri rīko apmācības, proti, tie uzľēmēji, 
kas nekad nerīko apmācības, arī nav gatavi tās finansēt. Šī iezīme atšķiras tikai vidējo un 
mikrouzľēmumu sadalījumā, kur mazāk aptaujāto uzľēmumu norādīja, ka nekad nenodrošina 
apmācību. 

8.4. Sadarbība starp darba devējiem un izglītotājiem 
Iepriekš tika apskatīti uzľēmumos pieejamie resursi darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanai. 

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

Sadarbība ar uzņēmējiem 

Īstenotās sadarbības ar uzľēmējiem analīze parāda, ka izglītības iestādes saľem atbalstu 
galvenokārt izveidotu prakses vietu veidā (57,1% respondentu norāda, ka tas tiek bieži praktizēts), kā arī 
uzľēmumos organizējot mācību ekskursijas (71,5%), taču tāda sadarbība kā uzľēmēju dāvinājumi 
(piemēram, uzľēmumiem piederošās ražošanas iekārtas) izglītības iestādēm un mācību programmu 
izstrādes līdzfinansēšana praktiski netiek īstenota vai tiek īstenota tikai atsevišķos gadījumos, jo 
85,7% respondentu šīs sadarbības formas novērtēja ar „1”, bet pārējie 14,3% abus sadarbības veidus 
novērtēja ar „2”. Finansējums ir sadarbības forma, kas nepietiekami tiek īstenota arī Latvijas mērogā, 
taču varētu tikt uzlabota, piemēram, uzľēmēji varētu vairāk iesaistīties, pasniedzot lekcijas un 
darbojoties  izglītības iestāžu padomēs. 

Izvērtējot tādus sadarbības veidus kā uzľēmumu piešķirtās stipendijas studentiem/audzēkľiem 
un ziedojumi izglītības iestādes materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, secinām, ka šāda veida 
sadarbība lielākoties netiek praktizēta (57,1%). Izglītības iestādēs, kuras īsteno ar pārtikas nozari 
saistītas izglītības programmas, netiek praktizēta arī uzľēmēju piedalīšanās izglītības iestādes 
padomēs/domēs. Uz to norādīja 42,9% aptaujāto. Respondentu domas dalās, analizējot uzľēmuma 
speciālistu iesaisti lekciju lasīšanā – līdzvērtīga respondentu daļa (28,6%) sadarbību novērtēja kā 
neesošu, zemu un vidēju. Tas kopumā liecina, ka šo sadarbības formu varētu uzlabot. 
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Attēls Nr. 40 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Praktikantu skaits pārtikas nozarē pēdējos trīs gados visos uzľēmumos ir bijis pietiekami liels, 
īpaši profesionālās, vidējās un arodizglītības audzēkľi (71,3% no viesiem praktikantiem). 19,5%  
uzľēmumu piedāvā prakses vietas augstāko izglītības iestāžu studentiem. Tas ir mazāk salīdzinājumā 
ar profesionālās, vidējās un arodizglītības audzēkľiem, tomēr šo studentu ir kopumā skaitliski mazāk. 
Pētījuma rezultāti parāda arī to, ka nozarē ir uzľēmumi, kuros pēdējos trīs gados ir bijuši arī citi 
praktikanti, piemēram, NVA un maksas kursu praktikanti,  

 
Attēls Nr. 41 

Pēdējos trīs gados pārtikas nozares uzņēmumos pieņemto praktikantu skaits (%)  
Avots: Aptaujas dati 

Pēc prakses beigām pārtikas nozares uzľēmumos palikuši strādāt 64,3% profesionālās, vidējās 
un arodizglītības audzēkľu un  26,5% augstākās izglītības iestāžu studentu.  
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Attēls Nr. 42 

Pēdējos trīs gados pēc prakses beigām uzņēmumos strādāt palikušo praktikantu skaits pārtikas 
nozarē (%) 

Avots: Aptaujas dati 

8.4.1. Prakses organizēšanas iespējas 

Pamatojoties uz izglītības iestāžu aptaujas datiem, kopumā sadarbība ir laba. Prakses iespējas 
ir ierobežotas Latgales reģionā, kur nav tik daudz pārtikas uzľēmumu, kā arī gaļas pārstrādes un zivju 
pārstrādes uzľēmumu. Visbiežākais sadarbības atteikuma iemesls ir nepieciešamība uzľemties 
atbildību par praktikantiem – neviens nevēlas uzľemties prakses vadītāja lomu, tā prasa lielu atbildību 
un par to nekāds papildu atalgojums netiek saľemts. Sadarbība pārsvarā notiek ar valsts mēroga 
(lieliem) uzľēmumiem. Vislabākā sadarbība ir ar AS „Laima”, AS „Rīgas Piensaimnieks”, AS „Rīgas 
Piena kombināts”, AS „Rīgas Miesnieks”, AS „Staburadze”, AS „Aldaris”. 

8.4.2. Nozares tehnoloģiju izmantošana apmācības procesā 

Pēc izglītības iestāžu aptaujas datiem iepazīšanās ar jaunākajām tehnoloģijām notiek 
ekskursijās pa uzľēmumiem. Savukārt tām izglītības iestādēm, kam ir pieejami ERAF līdzekļi, var 
iegādāties jaunu laboratoriju aprīkojumu. Prakses laikā studenti apgūst pārtikas nozares tehnoloģijas arī 
prakses uzľēmumos.  

Ārpus prakses darba devēji mācību procesā saistībā ar nozaru tehnoloģiju izmantošanu 
neiesaistās. Dažās izglītības iestādēs izglītības process ir pakārtots nozares tehnoloģiju apguvei un 
jaunāko risinājumu piedāvāšanai, nodrošinot gan teorētisko, gan praktisko apmācību. Šīm izglītības 
iestādēm ir laboratorijas tipa iekārtas (pilotiekārtas), kas nodrošina zināšanas un izpratni par iekārtu 
darbu, uzbūvi, procesiem un ietekmi uz kvalitāti. 

8.4.3. Nozares speciālistu iesaistīšanās izglītības procesā 

Saskaľā ar izglītības iestāžu pārstāvju viedokli kopumā nozaru speciālisti ir atsaucīgi. Nozares 
eksperti apmāca izglītojamos gan praktiskajās, gan teorētiskajās nodarbībās. Liela atsaucība ir  
eksāmenu izstrādē. Darba devēji piedalās profesijas standartu izstrādē. Pamatojoties uz darba devēju 
aptaujām, tiek pilnveidotas studiju kursu programmas. Nozares eksperti piedalās komisiju darbā, vada 
studentu prakses darbu uzľēmumos, uzľem studentus uzľēmumā, ierodas pie audzēkľiem skolā 
atsevišķās stundās vai tematiskos pasākumos, kā arī piedalās izglītības procesā kā konsultanti.  

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

pamatojoties uz izglītības iestāžu aptaujas rezultātiem.  

Problēmas un nepilnības izglītības iestādēs Latvijā 

Izvērtējot kritērijus, kuri nav uzskatāmi par nepilnībām nozares profesionālajās izglītības 
iestādēs Latvijā, aptaujātie minēja pārāk šauras un plašas specializācijas aspektu (attiecīgi 85,7% un 
70,7% respondentu norādīja, ka šādu nepilnību nav). 85,7% respondentu norādīja, ka praktisko un 
teorētisko mācību nesabalansētība izglītības programmās, kurās audzēkľi apgūst ar pārtikas nozari 
saistītās profesijas, nav problēma. Taču izglītojošā personāla problēmas, piemēram, izglītotāju trūkumu 
vai to nepietiekamu kvalifikāciju kā nepilnību norādīja 28,6%. Arī izglītības pieejamība un izvēle reģionos 
netika vērtēta kā problēma (42,9%), bet prakses vietu trūkums uzľēmumos nozarē un novecojusi 
materiāli tehniskā bāze pēc respondentu domām ir nenozīmīga problēma, uz to norādīja vairāk par pusi 
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(57,1%) respondentu. Izvērtējot informācijas trūkumu potenciālajiem audzēkľiem, darba devējiem un 
sabiedrībai kopumā, secinām, ka respondentu domas dalās, vērtējot šo aspektu kā neesošu, zema 
līmeľa un vidēju problēmu (28,6%). 

 
Attēls Nr. 43 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošie faktori 

Kā galvenie faktori, kuri būtiski ietekmē izglītības iestādes spēju pildīt savu uzdevumu – sniegt 
kvalitatīvas vispārējās un profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem, minēti finanšu līdzekļu 
pieejamība (71,4%) un apmācību tehnisko iekārtu esamība izglītības iestādē (71,4%). Salīdzinoši augstu 
tiek vērtēts arī vispārējās infrastruktūras attīstības līmenis, kā arī IT infrastruktūras attīstības līmenis, ko 
71,4% respondentu minējuši kā pastāvošu problēmu. 
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Attēls Nr. 44 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Pēc izglītības iestāžu pārstāvju domām kvalificētu pedagogu un administratīvā personāla un IT 
infrastruktūras pieejamība (abi 71,4%) būtiski ietekmē izglītības iestādes darbu. Respondentu domas 
dalās, izvērtējot konkurences ietekmi izglītības sistēmā, jo vienāda daļa aptaujāto (28,6%) šo kritēriju 
vērtēja kā niecīgas, zemas un ļoti augstas ietekmes faktoru, bet tāda pati respondentu daļa kā vidējas 
un augstas ietekmes faktorus norādīja mācību iestādes darbības plāna ar prioritātēm esamības, 
informācijas par nozares speciālistu pieprasījumu un izglītības sistēmas administratīvo šķēršļu ietekmi 
(42,9%). Zemo nozares prestižu sabiedrībā un informācijas par nozares attīstības tendencēm 
pieejamību kā vidēji nozīmīgus ietekmes faktorus minējuši 57,1% respondentu. 

Izglītības iestāžu saņemtais atbalsts 

 Saskaľā ar izglītības iestāžu aptaujas rezultātiem 57,1% respondentu norāda, ka vietējo 
pašvaldību un reģionāla līmeľa pašvaldību sniegtais atbalsts vērtējams kā niecīgs, līdz ar to ir jāsecina, 
ka šīm atbalsta formām praktiski nav ietekmes uz izglītības iestāžu darbu, turklāt 28,6% respondentu 
šos kritērijus vērtē kā vidējas ietekmes faktorus. 
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Attēls Nr. 45 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

Respondentu viedoklis nav viennozīmīgs, izvērtējot valsts atbalsta programmu un institūciju 
ietekmi uz iestādes spēju sniegt kvalitatīvas vispārējās un profesionālās zināšanas izglītojamiem un 
studentiem, jo vienāda daļa respondentu (28,6%) norāda, ka šī faktora ietekme ir vērtējama kā augsta 
un vidēja. Kā augstas nozīmes faktors tiek raksturota arī IT infrastruktūras pieejamība izglītības iestādē 
(57,1%). Izvērtējot sadarbību ar NVO un asociācijām, 42,9% respondentu norāda uz šī faktora vidējo 
ietekmes līmeni uz izglītības iestādes darbu. 
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9. Ārējo faktoru ietekme 
Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori 

Pārtikas nozares uzľēmumi kā pašus svarīgākos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus 
atzīmē pirktspēju (71,7%), nodokļu izmaiľu politiku (75,3%) un darbaspēka kompetences līmeni 
(81,2%), kā arī darbaspēka pieejamību darba tirgū (68,2%). Kā pašus nesvarīgākos faktorus uzľēmēji 
min jaunu noieta tirgu apgūšanu, kā arī konkurences ietekmi, mārketinga stratēģiju, darbaspēka 
pieejamību darba tirgū un kvalitātes prasību izmaiľas (~6% - 13%).  

 
Attēls Nr. 46 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori pārtikas nozarē (%)  
Avots: Aptaujas dati 

 
Nozare ir jūtīga pret ārējo ekonomisko ietekmi. To var novērot apgrozījuma un bruto 

kapitālieguldījumu izmaiľā atkarībā no ekonomiskās situācijas. Arī pirktspēja ir norādīta kā būtisks 
ārējās ietekmes faktors, kas ir saistīts ar ekonomisko situāciju, jo, ekonomiskajai situācijai pasliktinoties, 
samazinās nodarbināto skaits valstī un atalgojums, kas savukārt ietekmē pirktspēju. 

Visnozīmīgākais ārējās ietekmes faktors ir darbaspēka kompetences līmenis. Kompetence 
iegūstama gan strādājot, gan iegūstot kvalitatīvu izglītību un praktizējoties pilnvērtīgā prakses vietā.  

Normatīvie akti Eiropas Savienībā un Latvijā 

ES un Latvijas apstrādes rūpniecības nozares uzľēmumi darbojas stingri regulētā 
vidē. Galvenās regulējuma un uzraudzības jomas ir prasības pārtikas produktiem, administratīvās 
prasības ražotājiem un iekšējā tirgus regulēšana. Kā specifiskas regulējuma jomas pārtikas un dzērienu 
nozarē ir jāmin ģenētiski modificēto produktu klātbūtne tirgū un inovatīvu produktu ieviešana tirgū.  

Uzľēmējprāt biežo  regulu izmaiľu un papildinājumu dēļ gan Latvijas, gan ES nozares 
uzľēmumiem trūkst skaidrības un paredzamības saimniecisko lēmumu pieľemšanai. Kopumā tirgus 
regulēšanas administratīvās barjeras pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājušās, tomēr jaunas 
uzľēmējdarbības uzsākšanas procedūrā joprojām ir daudz barjeru, kas var samazināt uzľēmumu  
skaitu nozarē, tādējādi uzlabojot konkurences apstākļus pārējiem uzľēmumiem.  
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Tāpēc nozīmīgs ārējais faktors ir regulu izmaiľas, kas var ietekmēt uzľēmējdarbību, pat 
izmaiľas mācību programmās. Kā piemērs minami MK noteikumi Nr. 310 „Kaušanai paredzēto  
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”, kas 2013. gadā zaudēs spēku. Tā vietā tiks ieviesta 
EK Regula Nr. 1099/2009 par Dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā. Līdz ar šo regulu kautuvju 
īpašniekiem būs jānodrošina kautuvēs darbinieki ar atbilstošu kvalifikāciju. Tādēļ būtu nepieciešams 
mainīt attiecīgās mācību programmas, lai spētu atbilstoši regulai apmācīt kautuvju darbiniekus, lai tie 
varētu iegūt atbilstošo sertifikātu, kas ļautu tiem pildīt šos darba pienākumus.  

Tabula Nr. 33 Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji 2009. gadā sadalījumā pa reģioniem nozares 
sektoros 

 
Apgrozījums 
(tūkst. Ls) 

Produkcijas 
vērtība 
(tūkst. Ls) 

Pievienotā 
vērtība 
(tūkst. Ls) 

Personāla 
izmaksas 
(tūkst. Ls) 

Bruto 
kapitālieguldīju
mi materiālās 
lietās (tūkst. Ls) 

Nodarbinā
to 
personu 
skaits 

(C10) Pārtikas produktu 
ražošana 

            

Rīgas reģions 281 588 253 537 63 387 35 301 9 608 6 085 

Pierīgas reģions 205 259 195 435 44 613 30 813 8 768 5 679 

Vidzemes reģions 72 484 65 428 13 589 10 305 2 124 2 073 

Kurzemes reģions 88 584 90 403 20 553 13 020 3 238 3 911 

Zemgales reģions 91 273 81 161 20 036 10 337 3 156 2 343 

Latgales reģions 106 930 96 792 20 479 12 264 3 443 3 093 

(C11) Dzērienu ražošana             

Rīgas reģions 146 682 142 905 26 869 18 208 2 933 1 834 

Pierīgas reģions nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 176 

Vidzemes reģions nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 316 

Kurzemes reģions nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 99 

Zemgales reģions nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 123 

Latgales reģions 506 699 229 148 174 62 

Avots: CSP 

Vislielākās investīcijas ir Rīgas un Pierīgas reģionā, pārējos reģionos investīcijas ir līdzīgas. 
Apskatot nodarbināto skaitu salīdzinājumā ar apgrozījumu, redzams, ka Rīgas un Zemgales reģionā ir 
lielāks apgrozījums uz vienu darbinieku, savukārt viszemākais ir Kurzemes reģionā. Līdzīga attiecība ir 
arī pievienotajai vērtībai uz vienu darbinieku. Taču, aplūkojot investīcijas pret iepriekš minētajiem 
rādītājiem, ir redzams, ka Zemgales reģionā, salīdzinot ar Rīgu un Pierīgu, ir zemākas investīcijas, taču 
šis reģions uzrāda augstu pievienoto vērtību uz vienu darbinieku. Pierīgas reģionā ir salīdzinoši lielas 
investīcijas, taču šī reģiona rādītāji ir zemāki nekā Rīgas un Zemgales reģionā, norādot, ka šajā reģionā 
investīciju atdeve nav tik liela. 

Aplūkojot personāla izmaksas, redzams, ka Kurzemes reģionā, kurā ir viszemākā pievienotā 
vērtība, pēc Rīgas un Pierīgas reģiona ir visaugstākās personāla izmaksas. Tikmēr Zemgales reģionam 
tās ir vienas no zemākajām, taču darbinieki rada vienu no augstākajām pievienotajām vērtībām 
salīdzinājumā ar pārējiem reģioniem. Rīgas reģionā dzērienu ražošanas sektorā ir lielāka radītā 
pievienotā vērtība uz vienu darbinieku, salīdzinot ar pārtikas ražošanas sektoru. Personāla izmaksu 
paaugstināšanās varētu būt viens no ārējiem faktoriem, kas varētu ietekmēt uzľēmumu konkurētspēju 
un to pievienoto vērtību. 

Kā citi ārējie faktori minēti regulu izmaiľas pārtikas nozarē, jo līdz ar augstākām prasībām 
pārtikas nekaitīgumam var paaugstināties ražošanas izmaksas. Turklāt daži uzľēmumi, nespējot pildīt 
šīs prasības, var pārtraukt savu darbību. Pārtikas nozare ir atkarīga no izejvielu cenām, tāpēc to 
izmaiľas ietekmē pārtikas nozares attīstību, kā arī uzľēmumu peļľu, tāpēc ES kā vienu no stratēģiskās 
attīstības mērķiem ir izvirzījusi pārtikas cenu stabilizāciju. Visbeidzot, pieaugošā konkurence no valstīm 
ārpus ES var radīt papildu grūtības šīs nozares uzľēmumiem. 
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Pielikums Nr.1 
 

Tabula Nr. 34. Izglītības iestādes, kurās iespējams apgūt ar pārtikas nozari saistītās profesijas 

Npk. Izglītības iestādes 

1 Barkavas arodvidusskola 

2 Jelgavas Amatu vidusskola 

3 Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

4 Ogres Valsts tehnikums 

5 Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža  

6 Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

7 Rīgas Uzľēmējdarbības koledža  

8 SIA  „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs"  

9 Valmieras Profesionālā vidusskola 

10 Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=36
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=104
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=42
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Pielikums Nr. 2 
 

Pamata informācija par respondentiem 

Tabula Nr. 35. Uzņēmumu kopējais skaits un aptaujājamo uzņēmumu skaits pārtikas nozares 
sektoros 

Sektors pēc NACE 2.red. Uzņēmumu skaits 
Uzņēmumu skaits 

aptaujai 

Procentos no 
kopējā uzņēmumu 

skaita 

(10) Pārtikas produktu ražošana 679 272 40% 

(11) Dzērienu ražošana (alkoholiskie un 
bezalkoholiskie) 

48 20 40% 

KOPĀ 727 292 40% 

 
 

Tabula Nr. 36. Aptaujāto uzņēmumu skaits un procentuālais apjoms no kopējā uzņēmumu skaita 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Aptaujāto 

uzņēmumu skaits 
Procentos no 
kopējā skaita 

(10) Pārtikas produktu ražošana 338 49,8% 

(11) Dzērienu ražošana (alkoholiskie un bezalkoholiskie) 42 88% 

KOPĀ 380 52,2% 

 

Tabula Nr. 37. Saņemto atbilžu skaits sadalījumā pa pārtikas nozares sektoriem 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Saņemto atbilžu 

skaits 

(10) Pārtikas produktu ražošana 82 

(11) Dzērienu ražošana (alkoholiskie un bezalkoholiskie) 12 

KOPĀ 94 

 

Attēls Nr. 47 
Uzņēmumi (%) sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma 

Avots: Aptaujas dati 

 
 
  

80.41% 

12.63% 

3.87% 
3.09% 

Mikro  Mazie Vidējie Lielie 
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Pielikums Nr. 3 
 

Informācija par aptaujātajiem nozares ekspertiem 

Tabula Nr. 38. Intervēto uzņēmumu nosaukumi un to klasifikācija pēc darbības veida 

Gaļas un gaļas produktu ražošanas, pārstrādes un konservēšanas apakšsektorā 

SIA „Saldus gaļas kombināts”  valdes loceklis Sandis Stibe 

A/S „Rīgas Miesnieks” personāla daļas vadītāja Sigita  Ozola 

A/S „Jelgavas gaļas kombināts" personāla daļas vadītāja Sigita Ozola 

Piena produktu ražošanas apakšsektorā 

A/S „Smiltenes Piens” valdes priekšsēdētāja Gita Mūrniece 

A/S „Tukuma Piens” mārketinga nodaļas vadītājs Armands Artihovičs  

Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) vadītājs Jānis Šolks 

Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas apakšsektorā 

SIA „GAMMA-A” tehnologs Andis Zviedris 

SIA „Karavela” valdes loceklis Andris Bite 

SIA „Saldus gaļas kombināts” valdes loceklis Sandis Stibe 

Dzērienu ražošana 

SIA „Cido Grupa” personāla vadītāja Laila Vīksna 

A/S Aldaris personāla vadītāja Iveta Nelsone  

SIA „Valmiermuižas alus” vadītājs Aigars Runģis 

AS „Cēsu alus” personāla nodaļas vadītāja Daiga Ozoliľa – Punāne 

SIA „Krāslavas avots”  
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Pielikums Nr. 4 
 
 

Tabula Nr. 39 Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi sadalījumā pa izglītības programmām 
2009./2010.m.g.1.oktobrī 

Iestādes nosaukums 
Progr. 
kods 

Programmas nosaukums 

P
a
v
is

a
m

 

m
ā
c
ā

s
 

t.
s
k
. 

s
ie

v
ie

te
s

 

0
1
.1

0
.0

9
. 

- 

0
1
.1

0
.1

0
. 

t.
s

k
. 

s
ie

v
ie

te
s
 

    Dzērienu ražošana kopā 5 2 0 0 

Rīgas Uzľēmējdarbības 
koledžas vidusskola 3354109 Dzērienu ražošana 5 2     

    
Miltu izstrādājumu ražošana 
kopā 248 141 60 44 

Barkavas arodvidusskola 3254104 Miltu izstrādājumu ražošana 14 11 4 3 

Ogres Amatniecības vidusskola 3354104 Miltu izstrādājumu ražošana 96 58 16 12 

VSIA  "Rīgas pārtikas ražotāju 
vidusskola" 3354104 Miltu izstrādājumu ražošana 60 31 31 22 

Rīgas Uzľēmējdarbības 
koledžas vidusskola 3354104 Miltu izstrādājumu ražošana 23 15     

Jelgavas Amatu vidusskola 3354104 Miltu izstrādājumu ražošana 55 26 9 7 

    
Pārtikas produktu kvalitātes 
kontrole kopā 47 32 12 12 

Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledža 3354103 

Pārtikas produktu kvalitātes 
kontrole 47 32 12 12 

    
Pārtikas produktu tehnoloģija 
kopā 232 122 0 0 

Rēzeknes Profesionālā 
vidusskola 3354101 Pārtikas produktu tehnoloģija 75 43     

VSIA  "Rīgas pārtikas ražotāju 
vidusskola" 3354101 Pārtikas produktu tehnoloģija 10 8     

VSIA  "Rīgas pārtikas ražotāju 
vidusskola" 3354101 Pārtikas produktu tehnoloģija 52 14     

Valmieras Pārtikas ražotāju 
vidusskola 3354101 Pārtikas produktu tehnoloģija 75 44     

Rēzeknes Profesionālā 
vidusskola 3554101 Pārtikas produktu tehnoloģija 20 13     

    Piena produktu ražošana kopā 25 16 28 14 

Rīgas Uzľēmējdarbības 
koledžas vidusskola 3354106 Piena produktu ražošana 14 10 11 9 

Valmieras Pārtikas ražotāju 
vidusskola 3354106 Piena produktu ražošana 11 6 17 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

Tabula Nr. 40 Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi sadalījumā pa izglītības programmām 
2010./2011. m. g. 1. oktobrī 

Iestādes nosaukums 
Progr. 
kods 

Programmas nosaukums 

P
a

v
is

a
m

 

m
ā

c
ā

s
 

t.
s

k
. 

s
ie

v
ie

te
s
 

Iz
la

id
u

m
s

 

0
1

.1
0

.1
0

. 
- 

0
1

.1
0

.1
1

. 

t.
s

k
. 

s
ie

v
ie

te
s
 

    Gaļas produktu ražošana kopā 13 11 0 0 

Rīgas 
Uzľēmējdarbības 
koledža 3354105 Gaļas produktu ražošana 13 11     

    Miltu izstrādājumu ražošana kopā 221 131 35 25 

Barkavas 
arodvidusskola 3254104 Miltu izstrādājumu ražošana     8 7 

Ogres Valsts tehnikums 3354104 Miltu izstrādājumu ražošana 91 51 15 10 

VSIA "Rīgas pārtikas 
ražotāju vidusskola" 3354104 Miltu izstrādājumu ražošana 65 43 12 8 

Jelgavas Amatu 
vidusskola 3354104 Miltu izstrādājumu ražošana 65 37     

    
Pārtikas produktu kvalitātes kontrole 
kopā 28 19 13 10 

Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledža 3354103 Pārtikas produktu kvalitātes kontrole 28 19 13 10 

    Pārtikas produktu tehnoloģija kopā 236 137 0 0 

Austrumlatgales 
Profesionālā vidusskola 3354101 Pārtikas produktu tehnoloģija 65 36     

Austrumlatgales 
Profesionālā vidusskola 35b54101 Pārtikas produktu tehnoloģija 37 24     

VSIA "Rīgas pārtikas 
ražotāju vidusskola" 3354101 Pārtikas produktu tehnoloģija 72 36     

Valmieras Profesionālā 
vidusskola 3354101 Pārtikas produktu tehnoloģija 62 41     

    
Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un 
izstrādājumu izgatavošana kopā 51 36 13 9 

VSIA "Rīgas pārtikas 
ražotāju vidusskola" 3354100 

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un 
izstrādājumu izgatavošana 19 13 9 8 

Rīgas 
Uzľēmējdarbības 
koledža 3354100 

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un 
izstrādājumu izgatavošana 21 15     

Rīgas 
Uzľēmējdarbības 
koledža 3354100 

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un 
izstrādājumu izgatavošana 11 8     

Rīgas 
Uzľēmējdarbības 
koledža 3354100 

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un 
izstrādājumu izgatavošana     4 1 

    Piena produktu ražošana kopā 0 0 10 6 

Valmieras Profesionālā 
vidusskola 3354106 Piena produktu ražošana     10 6 
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Pielikums Nr. 5 

 
 

Uzņēmumiem nepieciešamie specifiskie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

Tabula Nr. 41 Profesionālo zināšanu un iemaņu kursi
48

 

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

1.  Sterilizācijas iekārtu operatori 

2.  Kūpināšanas operatori 

3.  Vākošanas iekārtu tehniķi 

4.  Vākošanas iekārtu operatori 

5.  Pārtikas tehnoloģiju kvalifikācijas paaugstināšana 

6.  Alus tehnoloģija 

7.  Pārdošanas prasmju pilnveidošana 

8.  Vadības prasmju pilnveidošana 

9.  Kvalitātes vadība 

10.  Alus darīšana 

11.  Kvalitātes sistēmas (ISC kursi) 

12.  Iekārtas specifikas (uzľēmumam specifiski) 

 
 

                                                      
 
 
48

 Atbilstoši uzľēmēju norādītajam  uzľēmēju aptaujas ietvaros 


