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1. Ievads 
 

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

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

Projekta ietvaros tika veikts iepirkums „Nozaru izpētes pētījums profesionālajai izglītībai” 
(identifikācijas Nr. VIAA 2011/15) (turpmāk - pētījums), atlasot pētījuma veicēju šādu nozaru izpētei: 
būvniecība, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares (ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide), 
kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde), pārtikas rūpniecība, lauksaimniecība, metālapstrāde, 
mašīnbūve, mašīnzinības, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, tūrisms 
un skaistumkopšana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Veikta anketēšanas rezultātu kvantitatīvā (statistiskā) un kvalitatīvā (saturiskā) analīze. 
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4. Veikta nozares profesionālo izglītības iestāžu aptauja. 

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

6. Sagatavots nozares apraksts, iekļaujot šādus saturiskos indikatorus: 

- pētāmās nozares robežas; 

- nozares attīstības tendences Latvijā un Eiropas Savienības valstīs; 

- nozares situācijas salīdzinājums citās valstīs; 

- nozares darbaspēka raksturojums un prognozes; 

- profesionālās izglītības piedāvājums; 

- ārējo faktoru ietekme. 

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

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

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

- Nozares profesionālo izglītības iestāžu aptauja, lai iegūtu detalizētu un padziļinātu 
informāciju par nozares profesionālo izglītības iestāžu darbu, realizētajām studiju 
programmām un nozares studiju programmu absolventiem izglītības iestāžu vērtējumā. 

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

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

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

Pētījuma izstrādē informāciju un viedokli par situāciju nozarē un tās attīstības tendencēm 
sniedzis arī ekspertīzes atzinuma sniedzējs un Vieglās rūpniecības uzľēmumu asociācijas prezidents 
Guntis Strazds. 

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 studiju 
profesionālās augstākās izglītība programmām, atlasot programmas, kurām 2012. gada 
janvārī nav beidzies akreditācijas termiľš. Gadījumā, ja Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
reģistrā fiksētā izglītības iestāde ir mainījusi nosaukumu vai tikusi reorganizēta, nozares 
aprakstā pie attiecīgās izglītības programmas fiksēts mainītais nosaukums vai 
reorganizētās izglītības iestādes nosaukums, nepārbaudot, vai attiecīgā izglītības 
programma tiek realizēta attiecīgajā izglītības iestādē. 

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

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

- Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtie dati par nozares darbinieku pieejamību darba tirgū 
nesniedz pilnīgu raksturojumu par brīvo darbavietu (vakanču) skaitu nozarē, jo NVA reģistrē 
ilgstoši (ilgāk par vienu mēnesi)  brīvās darbavietas. Visaptveroša informācija par pārējām 
vakancēm nozarē noteiktā laika periodā nav publiski pieejama, tādēļ pētījumā nav iekļauta. 

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

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

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

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

Nozares attīstības tendences 

Eiropā tekstila, apģērba un apavu rūpniecība koncentrēta piecās visapdzīvotākajās Eiropas 
Savienības valstīs, proti, Itālijā, Lielbritānijā, Francijā, Vācijā un mazākā apjomā arī Spānijā. Šo valstu 
uzľēmumi saražo vairāk nekā trīs ceturtdaļas no visas Eiropas produkcijas šajā nozarē. Pateicoties 
ievērojamiem jauninājumiem gan tehnoloģiskā procesa, gan preču jomā, tekstila nozare dod ieguldījumu 
Eiropas labklājībā ar vairāk nekā 200 miljardiem eiro lielu apgrozījumu gadā, neskaitot palīgnozares, un 
nodrošina spēcīgu izaugsmi, īpaši „netradicionālajā” sektorā (augsto tehnoloģiju tehniskajos 
tekstilizstrādājumos), kas šobrīd veido gandrīz 30% no visas produkcijas. 

Latvijā vieglās rūpniecības jeb tekstila nozare veido salīdzinoši nelielu daļu no apstrādes 
rūpniecības nozares kopumā, proti, 2011. gadā 5% no pievienotās vērtības un 12% no kopējo apstrādes 
rūpniecībā strādājošo skaita. Latvijas tekstila nozare, galvenokārt, ir orientēta uz eksportu, jo vairāk nekā 
80% saražotās produkcijas tiek realizēta ārējos tirgos. Būtiska saražotās produkcijas daļa 2011. gada 11 
mēnešos tika eksportēta uz kaimiľvalsti Igauniju (22% no eksporta apjoma) un NVS valstīm, t.sk. uz 
Krieviju (19%), kā arī uz Eiropas Savienības (ES-15) valstīm (35%). 

Pasaules ekonomikas krīze un ekonomiskās aktivitātes samazināšanās Rietumeiropā būtiski 
ietekmēja nozares attīstību 2009. gadā, kad produkcijas apjoms samazinājās par 38,6%. Īpaši straujš 
ražošanas apjoma kritums vieglās rūpniecības nozarē bija vērojams 2008. gada beigās un 2009. gada 
sākumā. 

2009. gada otrajā pusē vairumā Latvijas tirdzniecības partnervalstu ekonomiskās aktivitātes 
kritumu pakāpeniski nomainīja izaugsmes atsākšanās. Ārējā pieprasījuma palielinājums deva pozitīvus 
izaugsmes stimulu arī Latvijas ražotājiem, tādēļ 2009. gada otrajā pusē nozares ražošanas apjoms 
pakāpeniski sāka pieaugt. Turklāt dažās apstrādes rūpniecības nozarēs ražošanas apjoms jau 
2009. gada beigās pārsniedza iepriekšējā gada līmeni. 

Pozitīvas tendences saglabājās arī 2010. un 2011. gadā, kad vieglās rūpniecības nozarē bija 
vērojams straujš ražošanas apjoma pieaugums. 2011. gada vienpadsmit mēnešos nozares ražošanas 
apjoms par 22,3% pārsniedza iepriekšējā gada attiecīgā perioda līmeni. Nozares ražošanas apjoma 
pieaugums par 10,4% pārsniedza arī apstrādes rūpniecības ražošanas apjoma pieaugumu, proti, 
apstrādes rūpniecībā 2011. gada 11 mēnešos tas pieauga par 11,9%, salīdzinot ar 2010. gada attiecīgo 
periodu.  

Nozares darbaspēka raksturojums 

Saskaľā ar nozares uzľēmumu aptaujas rezultātiem tekstila nozarē visos sektoros aptuveni 
46% no nodarbinātajiem ir vecāki par 40 gadiem, turklāt piektā daļa nozares darbinieku ir vecāki par 50 
gadiem. Tas rāda, ka darbinieku novecošanās varētu radīt  draudus nozares attīstībai, tādēļ nākotnē 
jāpievērš uzmanība jaunu darbinieku piesaistei. Aptaujas rezultāti liecina, ka tekstila nozarē visās 
vecuma grupās lielākā daļa nodarbināto ir sievietes (97%). Tas skaidrojams ar nozares profesiju un 
darba specifiku. 

Analizējot tekstila nozares darbinieku mainības tendences, uzľēmēju aptaujas rezultāti rāda, ka 
lielākajā daļā uzľēmumu (75%) darbinieku mainība ir salīdzinoši zema jeb 0-10% robežās, turklāt 
būtiskas atšķirības darbinieku mainībā reģionos nav vērojamas. Tas liecina par to, ka nozarē 
nodarbināto darba vietu nodrošinājums ir stabils. 

Izvērtējot uzľēmumos izmantotos atlases kritērijus, kurus darba devēji ľem vērā, pieľemot 
darbā darbiniekus vienkāršo profesiju (ražošanas/pakalpojumu sniegšanas) un vadības līmenī tekstila 
nozarē, vienkāršo profesiju līmenī vissvarīgākie darbinieku atlases kritēriji ir darba prasmju 
demonstrējums un profesionālās izglītības līmenis, savukārt  svešvalodu zināšanām ir zema vai vidēja 
nozīme (pēc 77% uzľēmēju domām).  Savukārt vissvarīgākie vadības  līmeľa darbinieku atlases kritēriji 
ir darba prasmju demonstrējums un profesionālās izglītības dokuments (sertifikāts). Rezultāti liecina, ka 
tekstila nozarē svarīgs kritērijs, pieľemot darbā darbiniekus vienkāršo profesiju un vadības līmenī, ir 
darba prasmju demonstrējums. 

Tekstila nozarē ir aktīvs darba tirgus, jo uz uzľēmumu izsludinātajām vakancēm piesakās liels 
skaits strādāt gribētāju. Tomēr, salīdzinot bezdarbnieku un brīvo darbavietu skaitu sadalījumā pa 
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nozares profesijām, vērojama bezdarbnieku un brīvo darbavietu kvantitatīva neatbilstība. Piemēram, 
šuvēja un šūšanas operatora profesijās 2011. gada septembrī reģistrēti 1 423 un 119 bezdarbnieku, bet 
brīvo darbavietu skaits šajās profesijās bija attiecīgi 99 un 40. 

Saskaľā ar darba devēju aptaujas rezultātiem nozarē ir salīdzinoši zems nodarbināto 
atalgojuma līmenis, proti, aptuveni 93% nozarē nodarbināto speciālistu ar profesionālo vidējo un 
arodizglītību saľem atalgojumu zem Ls 400 mēnesī, bet speciālistu ar augstāko izglītību līmenī šāds 
atalgojums ir aptuveni 73% nodarbināto. 

Profesionālās izglītības piedāvājums 

Latvijā ar tekstila nozari saistītās profesijas var apgūt 26 izglītības iestādēs, t.sk. augstskolās, 
koledžās, profesionālās izglītības iestādēs. Kopumā izglītības iestādēs iespējams iegūt izglītību 25 ar šo 
nozari saistītās profesijās. 

Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem 50% respondentu jauno speciālistu teorētiskās 
zināšanas vērtē kā vidējas vai zemas. Tas atbilst izglītības iestāžu pārstāvju viedoklim, proti, 57% 
aptaujāto tās novērtēja kā vidējas. Šāda tendence norāda uz profesionālo izglītības iestāžu sniegtās 
izglītības kvalitātes neatbilstību nozares vajadzībām.  

Izvērtējot izglītības iestāžu informāciju par absolventu nodarbinātību pēc profesionālo izglītības 
programmu absolvēšanas, izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka liela daļa absolventu turpina izglītību 
augstākās izglītības iestādēs (37%), bet 27% absolventu strādā savā profesijā Latvijā. Aptuveni ceturtā 
daļa absolventu izvēlas strādāt citā nozarē, bet piektā daļa absolventu strādā ārvalstīs, un salīdzinoši 
liela absolventu daļa pēc izglītības iestādes beigšanas nestrādā un nemācās (17%). Turklāt nozarē 
vērojama nepietiekama izglītības iestāžu un absolventu sadarbība, jo izglītības iestādēm nav 
informācijas par 38% absolventu nodarbinātību. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka daļa absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas  nespēj veiksmīgi 
integrēties tekstila nozares darba tirgū. Tas, pamatojoties uz ekspertu viedokli, varētu būt saistīts ar to, 
ka sagatavotie speciālisti vairāk orientēti uz individuālo apģērbu un materiālu izgatavošanu, nevis 
rūpniecisko ražošanu. Turklāt brīvo darbavietu dati liecina, ka vislielākais darbaspēka pieprasījums ir ar 
ražošanu saistītajās profesijās (šuvējs, šūšanas operators). 

Ar uzľēmējiem īstenotās sadarbības analīze parāda, ka izglītības iestādes saľem atbalstu 
galvenokārt uzľēmēju vieslekciju un prakses organizēšanas veidā uzľēmumos, bet tādas sadarbības 
formas kā uzľēmumu stipendiju piešķiršana studentiem/audzēkľiem, mācību programmu izstrādes 
līdzfinansēšana, uzľēmēju dāvinājumi izglītības iestādēm, piemēram, ražošanas iekārtas, un ziedojumi 
izglītības iestādēm materiālās bāzes uzlabošanai, praktiski netiek īstenotas vai tiek īstenotas reti. 

Kā galveno izglītības ierobežojošo faktoru izglītības iestāžu pārstāvji norādīja izglītības 
pieejamību un izvēli reģionos. Turpretim darba devēji norāda, ka pasniedzēji viduvēji pārzina apģērba 
rūpnieciskās izgatavošanas tehnoloģijas un paľēmienus, neskatoties uz to, ka izglītības iestādes 
apmācību procesā izmanto nozares tehnoloģijas. Šis aspekts tika norādīts kā nepilnība, kam nākotnē 
būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība. 
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3. Pētniecības metodoloģija 
Nozares apraksta izveidē tika izmantotas šādas tālāk minētās galvenās pētniecības metodes. 

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

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

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

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

- Fokusgrupu diskusija – strukturēta diskusija ekspertu grupā dažādu viedokļu apkopošanai 
un ar nozares apraksta sagatavošanu saistītu jautājumu pārrunāšanai. 

Nozares uzľēmumu anketēšanā tika izmantota nozares izpētes anketa, kas izstrādāta saskaľā 
ar „Nozares izpētes metodikā” sniegto projektu, precizēta atbilstoši nozares specifikai un saskaľota ar 
Nozares ekspertu padomi. 

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

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

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

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

Izglītības iestāžu aptaujas ietvaros tika aptaujātas septiľas izglītības iestādes Latvijā, kas 
piedāvā ar nozari saistītās studiju programmas. Izglītības iestāžu aptaujas rezultātā tika iegūta 
informācija par profesionālo vidējo un arodizglītības iestāžu un augstskolu spēju sagatavot darba tirgus 
prasībām atbilstošus jaunos speciālistus, par izglītības iestāžu un uzľēmumu sadarbību, t.sk. par 
esošajām un iespējamām sadarbības formām, iespējamiem sadarbības šķēršļiem, kā arī par izglītības 
iestāžu darbu ietekmējošiem faktoriem. 

Pētījuma ietvaros tika veiktas padziļinātas intervijas ar nozares ekspertiem. Padziļinātajās 
intervijās eksperti izteica savu viedokli par nozares attīstības tendencēm un perspektīvām Latvijā, 
svarīgākajiem nozares izmaiľu cēloľiem un nozares dažādu sektoru attīstības tendencēm, kā arī 
prognozes par atalgojuma izmaiľām nozarē, par nozares uzľēmumu iespējām piesaistīt darbiniekus. 

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

Lai nodrošinātu datu analīzes objektivitāti, izstrādājot nozares aprakstu un secinājumus, 
izmantotās pētniecības metodes tika savstarpēji kombinētas. 
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4. Pētāmās nozares robežas 
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare (turpmāk – tekstila 

nozare) veido daļu no apstrādes rūpniecības. Apraksta ietvaros analizēti tālāk minētie nozares sektori.  

1. Tekstilizstrādājumu ražošana. 

2. Apģērbu ražošana. 

3. Ādas un ādas izstrādājumu ražošana. 

4. Specializētie projektēšanas darbi. 

5. Apavu un ādas izstrādājumu remonts. 

Pēc vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora nozares uzľēmumu darbībai atbilst NACE 
2.red. kodi 13, 14, 15, 74.10 un 95.23.  

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

NACE 2.red. Darbības veida grupa Darbības veidi 

13 Tekstilizstrādājumu ražošana -Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana 

- Tekstilmateriālu aušana 

- Tekstilmateriālu apdare 

14 Apģērbu ražošana - Apģērbu ražošana, izľemot kažokādu apģērbu 

- Ādas apģērbu ražošana 

- Darba apģērbu ražošana 

- Pārējo virsdrēbju ražošana 

- Apakšveļas ražošana 

-Kažokādu izstrādājumu ražošana 

-Trikotāžas izstrādājumu ražošana 

- Trikotāžas zeķu ražošana 

15 Ādas un ādas izstrādājumu ražošana - Ādu miecēšana un apstrāde 

-Ceļojuma piederumu, somu un zirglietu 

 piederumu ražošana 

-Kažokādu apstrāde un krāsošana 

- Apavu ražošana 

74.10 Specializētie projektēšanas darbi - Audumu, apģērbu, apavu, rotaslietu, mēbeļu, citu 
interjera priekšmetu un citu modes preču, kā arī 
personīgo un saimniecības preču modelēšana un 
dizains 

- Rūpnieciskais dizains jeb jaunu rūpniecības 
produktu paraugu un specifikāciju izveide 

- Grafisko dizaineru pakalpojumi 

95.23 Apavu un ādas izstrādājumu remonts - Zābaku, kurpju, ceļojuma piederumu un tamlīdzīgu 
izstrādājumu remonts 

- Papēžu piestiprināšana. 

Tabulā redzams, ka tekstila nozare ir daudzveidīga. Tā sastāv no pieciem sektoriem – 
tekstilizstrādājumu ražošana, apģērbu ražošana, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, specializētie 
projektēšanas darbi, apavu un ādas izstrādājumu remonts, turklāt ietver dažādus darbības veidus, t.sk. 
tekstilšķiedru sagatavošanu, vērpšanu, apģērbu, zeķu, apakšveļas, apavu ražošanu, apavu remontu, 
kažokādu apstrādi un krāsošanu, kā arī audumu, apģērbu, apavu, rotaslietu, mēbeļu, citu interjera 
priekšmetu un modes preču modelēšanu. 

                                                      
 
 
1
 Saskaľā ar nozares ekspertu vērtējumu tekstila nozares robežas nepieciešams paplašināt, iekļaujot uzľēmumus, kas nodarbojas 

ar tekstilizstrādājumu vērpšanu, aušanu, bet NACE klasifikācijā  tie ir iekļauti pie stikla šķiedras ražošanas. 
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5. Nozares attīstības tendences ES valstīs 
un Latvijā 

Šīs sadaļas analīzes ietvaros aplūkotas makroekonomikas vispārējās tendences apstrādes 
rūpniecībā, kuras daļa ir arī vieglās rūpniecības nozare.

2
 Analīzes ietvaros tiek raksturota situācija 

vieglās rūpniecības nozarē Latvijā, t.sk. vispārējās attīstības tendences, apgrozījums, eksportspēja un 
ražotāju cenu izmaiľas. Papildus tam situācija Latvijas tekstila nozarē tiks aplūkota salīdzinājumā ar 
citām Eiropas valstīm. 

5.1. Nozares attīstības raksturojums 
Tekstila nozares nozīmīgumu Latvijā raksturo tādi rādītāji kā nozares eksporta īpatsvars 

rūpniecībā, strādājošo skaits un apstrādes rūpniecībā pievienotā vērtība (Tabula Nr. 2). Tabulā redzams, 
ka visnozīmīgākais nozares rādītājs ir tās eksportspēja, jo lielākā daļa nozarē saražotās produkcijas tiek 
eksportēta uz ārvalstīm. 2011. gadā eksporta īpatsvars nozares saražotās produkcijas realizācijā 
sasniedza 83,3%, turklāt salīdzinājumā ar 2010. gadu eksporta īpatsvars pieaudzis par 1,4%. Analizējot 
tekstila nozares eksporta īpatsvaru, secinām, ka 2011. gadā apstrādes rūpniecībā, kas ietver 11 
ražošanas nozares, tas ir ceturtais augstākais eksportspējas rādītājs. Vieglās rūpniecības eksporta 
īpatsvars par 21,9% pārsniedz apstrādes rūpniecības eksporta īpatsvara rādītāju, jo 2011. gadā 
apstrādes rūpniecības eksporta īpatsvars bija 61,4% saražotās produkcijas. Turklāt apstrādes 
rūpniecībā kopumā 2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, eksporta pieaugums bija nedaudz lielāks nekā 
vieglajā rūpniecībā (attiecīgi 1,9% un 1,4%). 

Tabula Nr. 2 Apstrādes rūpniecības struktūra 2010.  – 2011. gadā (%) 

Rādītājs 
Pēc pievienotās vērtības 

(%) 
Pēc strādājošo skaita (%) 

Eksporta īpatsvars 
produkcijas realizācijā (%) 

Gads 2010 
% 

izmaiņas 
2011 2010 

% 
izmaiņas 

2011 2010 
% 

izmaiņas 
2011 

Apstrādes rūpniecība – kopā 100 - 100 100 - 100 59,5 1,9 61,4 

Pārtikas rūpniecība  18,6 6,5 25,1 23,9 -0,8 23,1 27,3 3,1 30,4 

Vieglā rūpniecība  4,9 -0,5 4,4 11,7 0,3 12 81,9 1,4 83,3 

Kokapstrāde 26,3 -2,8 23,5 18,2 1,4 19,6 74,9 -1,7 73,2 

Papīra ražošana un poligrāfija 9,2 -5,1 4,1 6,5 -2,8 3,7 53,5 3,3 56,8 

Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares 9,4 -1,8 7,6 6 0,5 6,5 73,7 4,3 78 

Pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 4,2 1,1 5,3 3,9 0,2 4,1 48,4 -1,3 47,1 

Metālu un metālu izstrādājumu ražošana 11,3 3,3 14,6 9,3 1,2 10,5 73,3 -0,6 72,7 

Elektrisko un optisko iekārtu ražošana  3,2 1,4 4,6 4 -0,7 3,3 84,2 1,1 85,3 

Mašīnu un iekārtu ražošana 4,5 -2,2 2,3 3,5 -0,6 2,9 85,9 0,9 86,8 

Transporta līdzekļu ražošana 4,1 -0,8 3,3 6,2 -3,1 3,1 87,9 -0,7 87,2 

Pārējās rūpniecības nozares 4,3 0,9 5,2 7 4,3 11,3 52,6 -0,8 51,8 

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

Vieglās rūpniecības nozare 2011. gadā veidoja  4,4% no kopējās apstrādes rūpniecības 
pievienotās vērtības ekonomikā. 2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, vieglās rūpniecības pievienotās 
vērtības īpatsvars apstrādes rūpniecībā samazinājās par 0,5%. Vieglās rūpniecības nozarē 2011. gadā 
strādāja 12% no visiem apstrādes rūpniecībā nodarbinātajiem. 2011. gadā vieglās rūpniecības nozarē 
strādājošo īpatsvars  bija par 0,3% lielāks nekā 2010. gadā, bet nozares pievienotā vērtība apstrādes 
rūpniecībā nedaudz samazinājās. Neskatoties uz to, ka nozares pievienotās vērtības īpatsvars 
apstrādes rūpniecībā ir viens no zemākajiem, tās nodarbināto skaits apstrādes rūpniecībā bija trešais 
augstākais, turklāt tam ir tendence palielināties. 

                                                      
 
 
2
 Šī apraksta ietvaros termins „tekstila nozare” attiecas uz sektoriem pētāmās nozares robežās, kas tika identificēti 4.sadaļā, bet 

termins „vieglās rūpniecības nozare” atbilst Ekonomikas ministrijas lietotajam, tādēļ nozares aprakstā tiks izmantoti šie abi termini. 
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2009. gadā ražošanas apjoma samazinājums vieglās rūpniecības nozarē gandrīz divas reizes 
pārsniedza apstrādes rūpniecības ražošanas kritumu, salīdzinot ar 2008. gadu, proti, tas bija attiecīgi 
38,6% un 20,2% (Tabula Nr. 3). Globālās finanšu krīzes ietekmē 2008. gadā un 2009. gada pirmajā 
pusē būtiski saruka gan iekšējais, gan ārējais pieprasījums pēc apstrādes rūpniecības produktiem. 
Turklāt apstrādes rūpniecības ražošanas apjoma samazinājums bija raksturīgs gan Latvijai, gan 
vairumam citu Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstu.  

Tabula Nr. 3 Apstrādes rūpniecības ražošanas izmaiņas 2007. - 2011. gadā (%) 
Gads 2007 2008 2009 2010 2011 (11 mēnešos) 

Apstrādes rūpniecība – kopā 0,3 -3,4 -20,2 16,5 11,9 

Pārtikas rūpniecība  1,3 -2 -16,1 -0,1 0,1 

Vieglā rūpniecība 0,3 12,2 -38,6 19,4 22,3 

Kokapstrāde -6 -12,1 1,6 33 12,3 

Papīra ražošana un poligrāfija 0,2 -3,9 -17,1 19,8 0 

Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares 3,1 -2 -18,5 5,2 4,8 

Pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana -17,1 -14,4 -40,1 17,6 23,8 

Metālu un metālu izstrādājumu ražošana 11,5 1,4 -27,1 24,2 29,7 

Elektrisko un optisko iekārtu ražošana  3,8 14,1 -34,8 33,2 28,1 

Mašīnu un iekārtu ražošana 5 10,4 -35,5 17,8 40,4 

Transporta līdzekļu ražošana 10,7 5,8 -49,7 59 39,8 

Pārējās rūpniecības nozares 3 -5,5 -20,1 -4,9 7,8 

Avots: Ekonomikas ministrija
3
 

Vieglās rūpniecības nozares galvenie noieta tirgi ir ES vecās dalībvalstis, tāpēc pasaules 
ekonomikas krīze un ekonomiskās aktivitātes samazināšanās Rietumeiropā būtiski ietekmēja nozares 
attīstību 2009. gadā, kad produkcijas apjoms samazinājās par 38,6%. Īpaši straujš ražošanas apjoma 
kritums vieglās rūpniecības nozarē bija vērojams 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā. 

2009. gada otrajā pusē vairumā Latvijas tirdzniecības partnervalstu ekonomiskās aktivitātes 
kritumu pakāpeniski nomainīja izaugsmes atsākšanās. Ārējā pieprasījuma palielinājums deva pozitīvu 
izaugsmes stimulu arī Latvijas ražotājiem, tādēļ 2009. gada otrajā pusē nozares ražošanas apjoms 
pakāpeniski sāka pieaugt. Turklāt dažās apstrādes rūpniecības nozarēs ražošanas apjoms jau 
2009. gada beigās pārsniedza iepriekšējā gada līmeni. 

Pozitīvas tendences saglabājās arī 2010. un 2011. gadā. Vieglās rūpniecības nozari raksturo 
straujš ražošanas apjoma pieaugums. 2011. gada vienpadsmit mēnešos nozares ražošanas apjoms par 
22,3% pārsniedza iepriekšējā gada attiecīgā perioda līmeni. Nozares ražošanas apjoma pieaugums par 
10,4% pārsniedza arī apstrādes rūpniecības ražošanas apjoma pieaugumu, proti, apstrādes rūpniecībā 
2011. gada 11 mēnešos tas pieauga par 11,9%, salīdzinot ar 2010. gada attiecīgo periodu. Salīdzinot 
apstrādes un vieglās rūpniecības ražošanas apjoma izmaiľas no 2007. līdz 2011. gada 11 mēnešiem, 
redzams, ka visus gadus, izľemot 2009. gadu, vieglās rūpniecības ražošanas pieaugums pārsniedza 
apstrādes ražošanas apjoma kāpuma tempus. 

Saskaľā ar Ekonomikas ministrijas 2011. gada Ziľojumu par Latvijas tautsaimniecības attīstību 
vieglās rūpniecības nozares attīstību galvenokārt nodrošina eksporta palielināšanās. Izaugsme pamatā 
balstās uz eksporta pieaugumu – 2010. gadā kopējie ieľēmumi no eksportētās produkcijas palielinājās 
par 19%, bet 2011. gada 11 mēnešos -  par 23%.  Nozares ieľēmumus galvenokārt nodrošina 
ražošanas apjoma pieaugums un salīdzinoši mazākā mērā arī produkcijas cenu izmaiľas.  

Vieglās rūpniecības nozares ražotāju cenas 2011. gada 11 mēnešos salīdzinājumā ar         
2010. gada attiecīgo periodu palielinājās par 3,8%. Tas galvenokārt skaidrojams ar  ražotāju cenu 
pieaugumu par 4,9% eksporta produkcijai, bet vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas šajā laika 
periodā samazinājās par 1%.4  

                                                      
 
 
3 Ekonomikas ministrija, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, 2011. gada decembris, Rīga 
4
 Ekonomikas ministrija, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, 2011. gada decembris, Rīga 
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Attēls Nr. 1 
Ražotāju cenu izmaiņas, 2007. gada decembris = 100  
Avots: Ekonomikas ministrija, Rūpniecības politika 

Ražotāju cenu izmaiľu tendences 2011. gadā, proti, cenu pieaugums eksporta produkcijai, bet 
to samazinājums vietējā tirgū realizētajai produkcijai, atbilst situācijai 2010. gadā (Attēls Nr. 1).        
2010. gadā, atjaunojoties ārējam pieprasījumam, ražotāju cenas eksporta produkcijai nozarē palielinājās 
un novembrī bija par 2,1% augstākas nekā 2009. gada attiecīgajā mēnesī. Savukārt ražotāju cenas 
vietējā tirgū 2010. gada sākumā turpināja strauji samazināties un 2010. gada novembrī bija par 11,7% 
zemākas nekā pirms gada. Neraugoties uz ļoti zemo pieprasījumu Latvijā 2009. gadā, vieglās 
rūpniecības ražotāju cenas bija salīdzinoši nemainīgas. 

Izvērtējot Latvijas tekstila nozares uzľēmumu apgrozījuma apjomu 2009. gadā (Attēls Nr. 2), 
secinām, ka vairāk nekā pusi nozares apgrozījuma veidoja apģērbu ražošanas sektors (58,4%).      
2009. gadā tekstilizstrādājumu sektors pēc apgrozījuma apjoma veidoja aptuveni trešo daļu (32,4%) 
nozares apgrozījuma, bet  specializēto projektēšanas darbu sektora apgrozījums bija krietni mazāks 
(6,1%). Pavisam nelielu daļu (1% un 2,1%) nozares apgrozījuma veidoja attiecīgi apavu un ādas 
izstrādājumu remonta un ādas, ādas izstrādājuma ražošanas sektors. Dati liecina, ka Latvijas tekstila 
nozares nozīmīgākie sektori ir apģērbu un tekstilizstrādājumu ražošana, tādēļ arī nozares attīstība 
nākotnē lielā mērā būs atkarīga no šo sektoru darbības rādītājiem. 

 

Attēls Nr. 2 
Apgrozījums sadalījumā pa tekstila nozares sektoriem 2009. gadā (%) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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Laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam apģērbu ražošanas sektora apgrozījums pieauga no 
Ls 113,6 milj. līdz Ls 140,4 milj., bet sākot ar 2008. gadu  apgrozījumā vērojama lejupslīde. 2009. gadā 
apgrozījums šajā sektorā sasniedza vien Ls 83,1 milj., veidojot kritumu par 34,9% salīdzinājumā ar 
2008. gadu (Tabula Nr. 4). 2010. gadā bija vērojamas pozitīvas tendences, proti, apgrozījums 
palielinājās par 19,4%, sasniedzot Ls 99,2 milj. 

Tabula Nr. 4 Apgrozījums sadalījumā pa tekstila nozares sektoriem 2005. – 2010. gadā (Ls tūkst.)
5
 

Gads 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 

(C13) 
Tekstilizstrādājumu 
ražošana 

78 414 12,7% 88 379 5,7% 93 400 -16,7% 77 787 -40,8% 46 038 20,2% 55 326 

(C14) Apģērbu 
ražošana 

113 601 16,7% 132 629 5,8% 140 371 -9,1% 127 590 -34,9% 83 050 19,4% 99 177 

(C14) Ādas un ādas 
izstrādājumu 
ražošana 

nav 
datu 

- 
nav 

datu 
- 

nav 
datu 

- 
nav 

datu 
- 2 973 20,8% 3 592 

(M7410) 
Specializētie 
projektēšanas 
darbi 

4 034 191,5% 11 760 -27,7% 8 508 181,9% 23 982 -63,6% 8 720 34,9% 11 761 

(S9523) Apavu un 
ādas izstrādājumu 
remonts 

1 456 66,1% 2 418 1,5% 2 454 -5,1% 2 328 -36,7% 1 473 -15,9% 1 239 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Tekstilizstrādājumu ražošanas sektora apgrozījuma izmaiľas atbilst iepriekš analizētajam, proti, 
no 2005. līdz 2007. gadam sektora apgrozījums pieauga no Ls 78,4 milj.  līdz Ls 93,4 milj. 2008. 
Turpmākajos gados tas samazinājās, 2009. gadā sarūkot līdz Ls 46 milj., turklāt apgrozījuma kritums 
bija straujāks nekā apģērbu ražošanas sektorā. Pozitīvas tendences bija vērojamas 2010. gadā, kad 
apgrozījums pieauga par 20,2%, sasniedzot Ls 55,3 milj. 

Specializēto projektēšanas darbu un apavu, ādas izstrādājumu remonta sektora apgrozījums 
2010. gadā bija attiecīgi Ls 11,8 milj. un Ls 1,2 milj. Turklāt 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu 
specializēto projektēšanas darbu sektora apgrozījums ekonomikas krīzes dēļ samazinājās par 63,6%. 
Ekonomikas krīzes ietekme bija vērojama arī apavu un ādas izstrādājumu remonta sektorā, jo 2009. 
gadā tā apgrozījums kritās par 36,7%. 

Ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektora veido apgrozījums ir salīdzinoši neliels, proti, 
2010. gadā tas bija Ls 3,6 milj. Sektora vājo darbību apstiprina SIA „Rammus” pārstāvis, kura 
uzľēmums šajā sektorā darbojas jau 15 gadus. Eksperts norāda, ka šobrīd Latvijā apavu ražošanas 
sektora darbība ir vāja, jo vien daži uzľēmumi Latvijā nodarbojas ar apavu izgatavošanu pēc individuāla 
pasūtījuma. Savukārt apavu tirgus šobrīd ir piesātināts,  bet vietējie uzľēmēji nespēj konkurēt ar ārvalstu 
uzľēmumu piedāvātās produkcijas cenām. Iedzīvotājiem apavu cena ir galvenais apavu iegādi 
noteicošais faktors, daudz mazākā mērā vērtējot apavu kvalitāti. Eksperts  norāda, ka tirgū vienmēr ir 
bijuši pieejami kvalitatīvi apavi, tomēr pieprasījums pēc tiem ir salīdzinoši neliels.  Tikai pēdējos gados 
iedzīvotāji sāk pievērst uzmanību kvalitātei un izvēlas ieguldīt lielākus finanšu līdzekļus kvalitatīvu apavu 
iegādei. Tāpat pēdējo gadu laikā iedzīvotāji sākuši novērtēt vietējās produkcijas kvalitāti, tāpēc Latvijā ir 
potenciāls attīstīt apavu ražošanas sektoru, neskatoties uz tā pašreizējo vājo darbību. 

Tabula Nr. 5 Apgrozījums sadalījumā pa tekstila nozares sektoriem un apakšsektoriem 2009. – 
2010. gadā (Ls tūkst.)

6
  

Nace.red.2. Gads 2009 2010 2009/2010 

13 Tekstilizstrādājumu ražošana 7 855 11 143 41,9% 

(13.1)  
Tekstilšķiedru sagatavošana un 
vērpšana 

528 283 -46,4% 

(13.2)  Tekstilmateriālu aušana 7 166 9 788 36,6% 

(13.3)  Tekstilmateriālu apdare 161 1 071 565,4% 

                                                      
 
 
5
 Apgrozījuma kopsumma ietver visus katra sektora apakšsektorus 

6
 Apgrozījuma kopsumma ietver  tikai katra sektora nosauktos apakšsektorus 
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Nace.red.2. Gads 2009 2010 2009/2010 

14 Apģērbu ražošana 149 849 179 717 19,9% 

(14.1)  
Apģērbu ražošana, izņemot 
kažokādu apģērbu 

63 239 78 019 23,4% 

(14.11)  Ādas apģērbu ražošana 160 176 10,2% 

(14.12)  Darba apģērbu ražošana 13 196 16 693 26,5% 

(14.13)  Pārējo virsdrēbju ražošana 21 241 23 261 9,5% 

(14.14)  Apakšveļas ražošana 25 617 34 116 33,2% 

(14.2)  Kažokādu izstrādājumu ražošana 36 33 -7,3% 

(14.3)  Trikotāžas izstrādājumu ražošana 19 775 21 124 6,8% 

(14.31)  Trikotāžas zeķu ražošana 6 585 6 294 -4,4% 

15 
Ādas un ādas izstrādājumu 
ražošana 

2 973 3 592 20,8% 

(15.1)  

Ādu miecēšana un apstrāde; 
ceļojuma piederumu, somu un 
zirglietu piederumu ražošana; 
kažokādu apstrāde un krāsošana 

2 099 2 436 16,1% 

(15.2)  Apavu ražošana 874 1 156 32,3% 

74.10 Specializētie projektēšanas darbi 8 720 11 761 34,9% 

95.23 
Apavu un ādas izstrādājumu 
remonts 

1 473 1 239 -15,9% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot apgrozījumu tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā, redzams, ka 2010. gadā lielākās 
izmaiľas bija vērojamas tekstilmateriālu apdares apakšsektorā, proti, šī sektora apgrozījums palielinājās 
par 565,4% salīdzinājumā ar 2009. gadu. Savukārt tekstilšķiedru sagatavošanas un vērpšanas 
apakšsektora apgrozījums samazinājās par 46,4%, salīdzinot ar 2009. gadu. 

Apģērbu ražošanas sektorā strauju apgrozījuma pieaugumu 2010. gadā pieredzēja apakšveļas 
un darba apģērbu ražošanas apakšsektori, apgrozījumam palielinoties attiecīgi par 33,2% un 26,5% 
salīdzinājumā ar 2009. gadu.  

Tikpat liels apgrozījuma pieaugums 2010. gadā bija vērojams apavu ražošanas apakšsektorā, 
kur apgrozījuma pieaugums bija 32,3%, salīdzinot ar 2009. gadu. Kopumā redzams, ka gandrīz visos 
analizētajos apakšsektoros 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu apgrozījums pieauga. 2010. gadā 
vienīgie apakšsektori, kuros apgrozījums samazinājās bija kažokādu izstrādājumu ražošana, trikotāžas 
zeķu ražošana un apavu un ādas izstrādājumu remonts. 

Eiropā tekstila, apģērba un apavu ražošana koncentrēta piecās visapdzīvotākajās ES valstīs, 
kurās nozares uzľēmumi saražo vairāk nekā trīs ceturtdaļas no visas Eiropas tekstila nozares 
produkcijas. Arī pievienotā vērtība koncentrēta šajās valstīs, no kurām vislielākā ir Itālija. Pārējās tekstila 

nozares līdervalstis ir Lielbritānija, Francija, Vācija un mazākā apjomā arī Spānija.7 Kā redzams 
nākamajā tabulā, Latvijas tekstila nozare veido salīdzinoši nelielu daļu ES–27 apgrozījuma (Tabula Nr. 
6). 

Analizējot ES-27 tekstila nozares apgrozījumu 2009. gadā, redzams, ka tekstilizstrādājumu 
ražošanas sektorā  lielāko daļu apgrozījuma veido Itālija (31,02%), Vācija (15,10%) un Francija 
(10,68%).  Baltijas valstīs tekstilizstrādājumu ražošanas sektora apgrozījums veido vien 0,09% - 0,30% 
no ES-27 sektora apgrozījuma. Baltijas valstīs vislielākais apgrozījums šajā sektorā vērojams Lietuvā, 
2010. gadā sasniedzot Ls 180,1 milj., bet vismazākais apgrozījums attiecīgajā periodā bija Latvijā, proti, 
Ls 54,9 milj. Turklāt Latvijas tekstiliztrādājumu ražošanas sektora apgrozījums 2010. gadā, salīdzinot ar 
2009. gadu, pieauga par 19,97%. Analizētajā laika periodā tas bija visstraujākais apgrozījuma 
pieaugums šajā sektorā iepriekš analizēto valstu vidū. 

 

                                                      
 
 
7
 Guntis Strazds, prezentācija ”Tekstilrūpniecība, situācijas analīze, iespējas”, Rīga, 2010.gada 8.decembris 
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Tabula Nr. 6 Tekstila nozares uzņēmumu apgrozījums Eiropā 2009. – 2010. gadā (Ls milj.) 

Sektors Gads 
Valsts 

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

(C13) 
Tekstilizstrādājumu 

ražošana 

2009 7 429,1 3 517,0 5 251,7 15 261,5 45,8 157,2 147,5 3 904,7 49 196,3 

% no ES-27 
sektora kopējā 

uzņēmumu 
skaita 

15,10% 7,15% 10,68% 31,02% 0,09% 0,32% 0,30% 7,94% 100,00% 

2010 8 322,3 3 837,6 5 883,4 nav datu 54,9 180,1 158,1 4545,1 nav datu 

2009/2010 12,02% 9,12% 12,03% - 19,97% 14,53% 7,19% 16,40% - 

(C14) Apģērbu 
ražošana 

2009 5 875,5 4 627,1 6 099,1 21 468,3 81,9 187,1 91,6 2 095,6 50 883,0 

% no ES-27 
sektora kopējā 

uzņēmumu 
skaita 

11,55% 9,09% 11,99% 42,19% 0,16% 0,37% 0,18% 4,12% 100,00% 

2010 5 678,7 4 275,7 6 950,0 nav datu 98,3 195,0 92,8 2 309,7 nav datu 

2009/2010 -3,35% -7,59% 13,95% - 20,09% 4,24% 1,38% 10,22% - 

(C15) Ādas un 
ādas izstrādājumu 

ražošana 

2009 1 811,1 2 537,6 2 773,1 14 796,7 3,0 13,3 18,3 600,5 27 244,3 

% no ES-27 
sektora kopējā 

uzņēmumu 
skaita 

6,65% 9,31% 10,18% 54,31% 0,01% 0,05% 0,07% 2,20% 100,00% 

2010 2 331,1 2 843,3 3 295,7 nav datu 3,6 15,0 22,2 727,3 nav datu 

2009/2010 28,71% 12,05% 18,84% - 21,43% 12,70% 21,54% 21,11% - 

(M7410) 
Specializētie 

projektēšanas 
darbi 

2009 1 219,0 556,5 782,6 2 381,9 8,4 6,4 7,5 2 898,0 10 605,8 

% no ES-27 
sektora kopējā 

uzņēmumu 
skaita 

11,49% 5,25% 7,38% 22,46% 0,08% 0,06% 0,07% 27,32% 100,00% 

2010 1 506,7 452,7 906,7 nav datu 11,7 5,1 8,2 3 318,0 nav datu 

2009/2010 23,60% -18,65% 15,86% - 39,50% -20,88% 9,35% 14,49% - 

(S9523) Apavu un 
ādas izstrādājumu 

remonts 

2009 105,4 nav datu 200,2 51,1 1,5 1,1 nav datu 49,0 744,8 

% no ES-27 
sektora kopējā 

uzņēmumu 
skaita 

14,14% - 26,88% 6,86% 0,20% 0,15% - 6,58% 100,00% 

2010 nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

2009/2010 - - - - - - - - - 

Avots: Eurostat 

Līdzīgi kā tekstilizstrādājumu ražošanā arī apģērbu ražošanas sektorā  ES-27 līdervalsts ir 
Itālija, kas 2009. gadā veidoja 42,19% no kopējā apgrozījuma šajā sektorā. Baltijas valstīs lielākais 
apgrozījums 2009. gadā bija Lietuvā - Ls 187,1 milj., bet Igaunijā un Latvijā šī sektora apgrozījuma 
apjoms bija salīdzinoši mazāks, proti, attiecīgi Ls 91,6 milj. un Ls 81,9 milj. 2010. gadā visās Baltijas 
valstīs sektora apgrozījums pieauga, turklāt lielākais pieaugums līdzīgi kā tekstilizstrādājumu ražošanā 
bija vērojams Latvijā (20,09%). 

Ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā apgrozījums ir mazāks nekā abu iepriekš 
analizēto sektoru apgrozījums. 2009. gadā vislielākais šī sektora apgrozījums bija Itālijā, proti,  Ls 14,80 
miljardi jeb 54,31% no kopējā ES-27 apgrozījuma ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā.  
Baltijas valstīs vislielākais apgrozījums šajā sektorā bija Igaunijā, proti, Ls 18,30 milj. 2009. gadā ar 
pieaugumu līdz Ls 22,20 milj. 2010. gadā. Vismazākais apgrozījums ādas un ādas izstrādājumu 
ražošanas sektorā bija Latvijā, proti, sasniedzot Ls 3 milj. 2009. gadā ar pieaugumu līdz Ls 3,6 milj. 
2010. gadā. 

Specializēto projektēšanas darbu un apavu un ādas izstrādājumu remonta sektoru apgrozījums 
ir salīdzinoši mazāks. 2009. gadā Lielbritānijā šo sektoru apgrozījums bija attiecīgi Ls 2,90 miljardi un        
Ls 49 miljardi, bet Itālijā attiecīgi Ls 2,4 miljardi un Ls 51,1 miljardi. Baltijas valstīs lielākais apgrozījums 
specializēto projektēšanas darbu sektorā 2009. gadā bija Latvijā, proti, Ls 8,40 milj. ar pieaugumu līdz 
Ls 11,7 milj. 2010. gadā (pieaugums par 39,50%). Arī apavu un ādas izstrādājumu remonta sektorā 
Latvijas uzľēmumu apgrozījums Baltijas valstīs bija vislielākais, sasniedzot Ls 1,5 milj. 2009. gadā. 
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Eksports un imports 

Saskaľā ar iepriekš analizēto vieglās rūpniecības nozare ir galvenokārt orientēta uz eksportu, jo 
vairāk nekā 80% saražotās produkcijas tiek realizēta ārējos tirgos.  

Tabula Nr. 7 Latvijas preču eksports sadalījumā pa galvenajām preču grupām 2010. - 2011.  gadā 
(%, faktiskajās cenās) 

Rādītājs Struktūra 
Pieaugums pret 
iepriekšējo gadu 

(%) 

Pieaugums pret 
iepriekšējā gada 
attiecīgo periodu 

(%) 

Gads 2010 2010 2011 (11 mēnešos) 

Kopā 100 30,3 29,6 

Koksne un tās izstrādājumi 19 49,5 15,9 

Lauksaimniecības un pārtikas produkti 17,9 25,3 18,4 

Metāli un to izstrādājumi 13,8 45,2 39 

Mašīnbūves produkcija 13 19,6 20,3 

Ķīmiskās rūpniecības, tās saskarnozaru produkcija un 
plastmasas 

10,7 22,7 35,3 

Minerālie produkti 6 41,8 91,4 

Transporta līdzekļi 6 11,2 39,1 

Vieglās rūpniecības preces 5 14,8 20,9 

Pārējās preces 8,6 29,4 29,4 

Avots: Ekonomikas ministrija
8
 

Analizējot Latvijas preču eksportu sadalījumā pa galvenajām preču grupām 2010. gadā, 
redzams, ka vieglās rūpniecības preces veidoja 5% no kopējā eksporta apjoma. Turklāt 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu vieglās rūpniecības preču eksports palielinājās par 14,8%, bet 2011. gada 
11 mēnešos tas pieauga par 20,9%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Tas liecina par 
pozitīvām tendencēm eksporta tirgū. Turklāt saskaľā ar iepriekš analizēto 2011. gadā eksporta 
īpatsvars vieglās rūpniecības produkcijas realizācijā bija 83,3, salīdzinot ar 81,9% 2010. gadā. 

Vieglās rūpniecības produkcijas eksports sadalījumā pa valstu grupām 2011. gada 11 mēnešos  
sniegts nākamajā attēlā (Attēls Nr. 3). 

 

Attēls Nr. 3 
Vieglās rūpniecības produkcijas eksports sadalījumā pa valstu grupām 2011. gada 11 mēnešos  

Avots: Ekonomikas ministrija
9
 

 

                                                      
 
 
8
 Ekonomikas ministrija, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, 2011. gada decembris, Rīga 

9
 Ekonomikas ministrija, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, 2011. gada decembris, Rīga 
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Izvērtējot lielākos eksporta tirgus vieglās rūpniecības nozarē, var secināt, ka ievērojama 
saražotās produkcijas daļa tiek eksportēta uz kaimiľvalsti Igauniju (22% no kopējā eksporta apjoma) un 
NVS valstīm, t.sk. uz Krieviju (19%), kā arī uz Eiropas Savienības (ES-15) valstīm (35%). Rezultāti 
liecina, ka vieglās rūpniecības saražotās preces Latvijā tiek eksportētas galvenokārt uz kaimiľvalstīm un 
ES valstīm, bet pārējās valstis veido ievērojami mazāku eksporta daļu. 

 

Attēls Nr. 4 
Apgrozījuma izmaiņas tekstila nozarē 2011. gadā (% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo 

periodu, sezonāli izlīdzināti dati) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Aplūkojot apgrozījuma izmaiľas vietējā un eksporta tirgū tekstila nozares sektoros 2011. gadā 
sadalījumā pa mēnešiem, redzams, ka tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā lielākais apgrozījuma 
pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu vietējā tirgū bija janvārī,  februārī un 
augustā, palielinoties par attiecīgi 26,3%, 12% un 21,6%. Lielākais apgrozījuma kritums 2011. gadā 
vietējā tirgū bija  maijā un decembrī (attiecīgi par 24,8% un 15%). Pozitīvākas tendences 2011. gadā bija 
vērojamas eksporta tirgū, jo visos mēnešos, izľemot jūliju un decembri, apgrozījuma pieauga. Turklāt 
lielākais eksporta tirgus apgrozījuma pieaugums šajā sektorā bija 2011. gada pirmajā pusē, proti, laika 
periodā no februāra līdz aprīlim eksporta tirgus apgrozījums palielinājās par 25,9% - 30,1%, salīdzinot ar 
iepriekšējā gada attiecīgo periodu. 

Izvērtējot apģērbu ražošanas sektora apgrozījuma izmaiľas 2011. gadā sadalījumā pa 
mēnešiem, salīdzinot ar 2010. gada attiecīgo periodu, redzams, ka 2011. gada pirmajā pusē 
apgrozījums pieauga gan vietējā, gan eksporta tirgū. Straujāks pieaugums līdzīgi kā tekstilizstrādājumu 
ražošanā bija vērojams eksporta tirgū, jo  2011. gada pirmajos sešos mēnešos apgrozījums pieauga par 
28,1% - 52,8%. Arī vietējā tirgū apgrozījuma pieaugums šajā sektorā bija salīdzinoši augsts. 2011. gada 
martā un aprīlī tas pieauga attiecīgi par 56,2% un 43,2%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo 
periodu. Savukārt 2011. gada otrajā pusē apģērbu ražošanas sektora apgrozījumā vietējā tirgū bija 
negatīvākas tendences, jo oktobrī apgrozījums samazinājās par 31%, salīdzinot ar iepriekšējā gada 
attiecīgo periodu. Pēc tam apgrozījums vietējā tirgū pamazām palielinājās, un decembrī tas pieauga par  
8,2%, salīdzinot ar 2010. gada decembri. Pretēja tendence decembrī bija vērojama eksporta tirgū, proti, 
sektora apgrozījums samazinājās par 15%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.  Turklāt 
2011. gadā decembris bija vienīgais mēnesis, kurā sektora apgrozījums vietējā tirgū samazinājās, 
salīdzinot ar 2010.gada attiecīgo periodu. 
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Tabula Nr. 8 Latvijas preču imports sadalījumā pa galvenajām preču grupām 2010. - 2011.  gadā 
(%, faktiskajās cenās) 

Rādītājs Struktūra 
Pieaugums pret 

iepriekšējo 
gadu (%) 

Pieaugums pret 
iepriekšējā 

gada attiecīgo 
periodu (%) 

Gads 2010 2010 
2011 (11 

mēnešos) 

Kopā 100 25,5 31,1 

Minerālie produkti 15,4 12,2 53,1 

Mašīnbūves produkcija 16,4 31,3 33,2 

Ķīmiskās rūpniecības, tās saskarnozaru produkcija un plastmasas 16,9 25,3 15 

Lauksaimniecības un pārtikas produkti 16,3 11,6 17,7 

Metāli un to izstrādājumi 11,6 79,9 42 

Transporta līdzekļi 7,2 39,2 58,2 

Vieglās rūpniecības preces 5,7 13,6 17,7 

Koksne un tās izstrādājumi 1,6 45,7 18,9 

Pārējās preces 9 16,9 21,9 

Avots: Ekonomikas ministrija
10

 

Analizējot Latvijas preču importu sadalījumā pa galvenajām preču grupām 2010. gadā, redzams, 
ka vieglās rūpniecības preces veidoja 5,7% no kopējā importa apjoma (Tabula Nr. 8). Tas ir par 0,7% 
vairāk nekā vieglās rūpniecības preču īpatsvars eksporta tirgū, kas tika analizēts iepriekš.  

2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu vieglās rūpniecības preču imports palielinājās par 
13,6%, bet 2011. gada 11 mēnešos tas pieauga par 17,7%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo 
periodu. Tas liecina par pozitīvām tendencēm importa tirgū, neskatoties uz to, ka eksporta tirgū 
pieaugums bija lielāks. 

5.2. Nozares attīstības prognozes 
Iepriekšējās sadaļās tika apskatīti vēsturiskie un pašreizējie nozares darbības rādītāji. Turpmākā 

analīze tiks vērsta uz nozares attīstības rādītājiem un vispārējām prognozēm. 

Apstrādes rūpniecība 

Rūpniecības politika Latvijā tiek veidota, pamatojoties uz ES rūpniecības politikas vispārējām 
vadlīnijām un ievērojot citu jomu, piemēram, tirdzniecības, iekšējā tirgus, inovāciju, pētniecības un 
konkurences, politiku attīstības virzienus.  

2010. gada 10. decembrī ES Konkurētspējas ministru padomē tika apstiprināti Padomes 
secinājumi par integrētu rūpniecības politiku globalizācijas laikmetam: prioritāte konkurētspējai un 
ilgtspējai. Secinājumi identificē nozīmīgākos pasākumus, kas veicami, lai pārveidotu ES rūpniecību un 
paaugstinātu tās globālo konkurētspēju, vienlaikus aicinot Eiropas Komisiju uzraudzīt dalībvalstīs 
īstenotās rūpniecības politikas un to konkurētspēju. 

Iepriekš uzsvērts, ka ES rūpniecībai ir svarīgi īstenot pasākumus uzľēmējdarbībai labvēlīgas 
vides pilnveidošanai, apzinoties mazo un vidējo uzľēmumu būtisko lomu šajā procesā. Turklāt ES 
rūpniecības modernizācijai, jaunu tehnoloģiju ieviešanai un darbavietu radīšanai izšķiroša ir piekļuve 
finansējumam. Arī efektīvi strādājošs vienotais tirgus, Eiropas transporta, enerģētikas un komunikāciju 
infrastruktūras, pakalpojumu paplašināšana un uzlabošana, atbalsts visa veida inovācijām un 
standartizācija ir svarīgi aspekti ES rūpniecības, t.sk. Latvijas vieglās rūpniecības nozares, attīstībai. 

Saskaľā ar Ekonomikas ministrijas rūpniecības politiku rūpnieciskā dizaina attīstīšana un 
klasteru attīstība, veicinot savstarpēji nesaistītu nozaru komersantu un saistīto institūciju sadarbību,  ir 
vieni no galvenajiem virzieniem rūpniecības konkurētspējas paaugstināšanai turpmāk.

11
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 Ekonomikas ministrija, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, 2011. gada decembris, Rīga 
11

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

Pateicoties ievērojamiem jauninājumiem gan tehnoloģiskā procesa, gan preču jomā, vieglās 
rūpniecības nozare turpina dot ieguldījumu Eiropas labklājībā ar vairāk nekā 200 miljardiem eiro lielu 
apgrozījumu gadā, neskaitot palīgnozares, un nodrošina spēcīgu izaugsmi, īpaši „netradicionālajā” 
sektorā, proti, augsto tehnoloģiju tehniskajos tekstilizstrādājumos, kas šobrīd veido gandrīz 30% no 

visas produkcijas un ar pētniecības un attīstības (R&D) izmantošanu tuvu pie 8 – 10% no apgrozījuma.12 

Eiropā tehniskais tekstils mūsdienās ir viens no tekstila nozares attīstības veicinātājiem, jo 
arvien paplašinās šo tekstīliju pielietojums, piemēram, agro, mājas, apģērbu, industriālais tekstils, 
ģeotekstils, tekstils medicīnai, celtniecībai, transportam, iepakojumam, drošībai, sportam un  ekoloģijai. 
Salīdzinoši jauna kategorija ir gudrie un inteliģentie tekstilizstrādājumi. Eiropas Savienības valstīs 
tehniskais tekstils kļūst arvien nozīmīgāks. Tas skaidrojams ar to, ka tehnisko tekstilu kopumā 
neietekmē modes tendences, tādēļ mazāki ieguldījumi jāveic to izpētei. Tādēļ  daudzi uzľēmumi, kas 
plāno uzľēmuma attīstību un jauna materiālā nodrošinājuma iegādi, šajā jomā saskata lielu attīstības 
potenciālu.

13
 

Saskaľā ar Vieglās rūpniecības asociācijas pārstāvju viedokli prognozēts, ka 2012. gadā 
Latvijas vieglās rūpniecības eksports pārsniegs 300 miljonu latu, bet nodarbināto skaits  samazināsies 
par 2 - 3 tūkstošiem strādājošo. Pamatojoties uz asociācijas pārstāvju prognozēm, turpmāko piecu gadu 
laikā tekstilrūpniecības ražošanas apjoms un eksports pieaugs par 3% - 5% gadā, bet šūšanas 
ražošanas apjoms pēc 2012. gada samazināsies par 2% -3% gadā. Tekstilizstrādājumu ražošanas 
sektora attīstību nodrošinās tālāk minētie pasākumi. 

1. Inovatīvas tekstilizstrādājumu ražošanas attīstības stratēģijas izstrāde un ieviešana, piemēram, 
tekstilizstrādājumu uzlabošana ar nanomateriāliem un nanopārklājumiem, parasto materiālu 
apvienošana ar elektroniskajām komponentēm un mikroelektromehāniskajām sistēmām, tekstila 
un biometrisko sistēmu hibridizācija, jauna dizaina darba un speciālo apģērbu ražošana nelielā 
apjomā. 

2. Ērta, moderna, droša un veselībai nekaitīga apģērba ražošana, t.sk. pašstarojošu, reflektējošu, 
pret liesmām drošu apģērbu ražošana. 

3. Atjaunojamo izejvielu, piemēram, linu, kaľepju, nātru, niedru un koksnes, izmantošana 
tekstilrūpniecībā. 

4. Linu un kaľepju audumu un neausto materiālu izmantošana ražošanā, t.sk. agrāro tekstiliju un 
neausto materiālu ražošana mājsaimniecības vajadzībām.  

5. Tekstilatgāju un lietotu apģērbu pārstrādes neaustajos materiālos atjaunošana Latvijā, t.sk. 
transportlīdzekļu paklāju, sēdekļu pārsegu un citu no tekstilmateriāliem izgatavotu materiālu 
otrreizēja pārstrāde. 

Saskaľā ar Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības pārstāves viedokli, vērojot tendences 
Latvijas tekstila nozarē, ir sagaidāms, ka tuvākajos gados atsevišķos virzienos tekstilrūpniecības nozare 
varētu attīstīties. Attīstība varētu būt vērsta uz specifisku nišu ražošanu, piemēram, apakšveļas 
ražošanu. Eksperte norāda, ka nozares attīstību veicina tehnoloģijas, kas ļauj ātri mainīt sortimentu, 
augstas kvalitātes izejvielu izmantošana un citi faktori. 

Ādas apstrādes rūpniecības sektorā attīstība netiek prognozēta, jo attīstību kavējošs faktors ir 
ES vides prasības attiecībā uz ādu uzglabāšanu un apstrādi, kas ir finansiāli ietilpīgas. Pamatojoties uz 
Vieglās rūpniecības asociācijas prezidenta Gunta Strazda viedokli, ādas apstrādes rūpniecība Latvijā ir 
izsīkusi un turpmākā attīstība šajā sektorā nav prognozēta, jo Latvijas ādas izstrādājumu rūpniecība 
nespēj konkurēt ar lētajiem no Ķīnas ievestajiem ādas izstrādājumiem. Turklāt arī ādas apstrādes 
speciālistu Latvijā tikpat kā nav palicis.

14
 

Nozares attīstības prognozes 

Uzľēmēju aptaujas ietvaros respondenti tika lūgti novērtēt nozares turpmāko attīstību        
(Attēls Nr. 5). Mikrouzľēmumu kategorijā uzľēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka vienāda respondentu 
daļa prognozē, ka nozares attīstība tuvākajā nākotnē sašaurināsies vai paliks tādā pašā līmenī (to 
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 Guntis Strazds, prezentācija”Tekstilrūpniecība, situācijas analīze, iespējas”, Rīga, 2010.gada 8.decembris 
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 Vieglās rūpniecības asociācija, 2012. gads 
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norādījuši 43,2% aptaujāto). Mazo uzľēmumu kategorijā lielākā daļa (73,7%) respondentu norādīja, ka 
nozares attīstība nākotnē paliks tādā pašā līmenī. Tas saskan ar vidējo uzľēmēju viedokli, no kuriem 
vairāk nekā puse (58,3%) uzľēmēju prognozē, ka nozares attīstība paliks esošajā līmenī. Lielo 
uzľēmumu kategorijā nozares attīstības prognozes tuvākajā nākotnē atšķiras – 66,7% aptaujāto 
prognozē nozares attīstību. 

 
Attēls Nr. 5 

Uzņēmumu prognozes par tekstila nozares attīstību tuvākajā nākotnē  sadalījumā pa uzņēmumu 
lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, vērojams, ka lielākie uzľēmumi sniedz pozitīvākas 
nākotnes attīstības prognozes, jo mikrouzľēmumu kategorijā vairums respondentu prognozē nozares 
sašaurināšanas vai palikšanu tādā pašā līmenī līmenī, bet lielo uzľēmumu kategorijā lielākā 
respondentu daļa respondentu prognozē nozares attīstību.  

Lielākā daļa tekstila nozares uzľēmēju prognozē, ka nozares attīstība paliks tādā pašā līmenī 
vai attīstīsies. Turklāt, 8,3% vidējo uzľēmumu pārstāvju prognozē, ka nozare ne tikai attīstīsies, bet 
attīstīsies strauji, bet nevienā no citām uzľēmumu lieluma kategorijām respondenti strauju nozares 
attīstību neprognozē. Mikrouzľēmumu grupā uzľēmēji ir visskeptiskākie un prognozē, ka nākotnē 
nozares attīstība sašaurināsies vai paliks tādā pašā līmenī.    
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6. Nozares salīdzinājums ar situāciju citās 
Eiropas valstīs 
Nozares makroekonomiskās situācijas raksturojums un salīdzinājums ar citām Eiropas valstīm 

sniegts 5. nodaļā. 

6.1. Nozares uzľēmumu un nodarbināto raksturojums 
Šīs sadaļas ietvaros tiks apskatīti šādi tekstila nozares darbību raksturojošie rādītāji: uzľēmumu 

skaits Eiropā un Latvijā, Latvijas tekstila nozarē darbojošās ekonomiski aktīvās statistikas vienības 
(pašnodarbinātie, individuālie komersanti, komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības), to 
atšķirības pēc lieluma un reģionālā izvietojuma, kā arī nozares sektoru atalgojuma tendences. 

Analizējot uzľēmumu skaitu tekstila nozarē Eiropā, redzams, ka 2009. gadā tekstilizstrādājumu 
ražošanas sektorā ES  vairums uzľēmumu darbojās Itālijā (28,7%  no ES–27 uzľēmumu kopskaita šajā 
sektorā). Pēc uzľēmumu skaita tekstila nozares līdervalstis bija arī Spānija (10,9%), Lielbritānija (6,8%) 
un Francija (6,9%). Baltijas valstīs tekstilizstrādājumu ražošanas sektora uzľēmumu skaits 2009. gadā 
veidoja vien attiecīgi 0,3% - 0,8% no ES-27 kopējā uzľēmumu skaita. Turklāt no Baltijas valstīm 
vislielākais uzľēmumu skaits šajā sektorā bija Lietuvā - 477 uzľēmumi, savukārt vismazākais  Igaunijā - 
191 uzľēmums. 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu Latvijā, Francijā un Spānijā uzľēmumu skaits 
sektorā pieauga, turklāt vislielākais uzľēmumu skaita palielinājums bija vērojams Latvijā (par 21,6%), lai 
gan faktiski uzľēmumu skaits Latvijā bija 15 reizes mazāks nekā, piemēram, Francijā, kur 2010. gadā 
uzľēmumu skaits palielinājās par 21,2%, salīdzinot ar 2009. gadu. 2010. gadā Latvija bija vienīgā no 
Baltijas valstīm, kur uzľēmumu skaits pieauga, jo Lietuvā un Igaunijā tas samazinājās attiecīgi par 1,5% 
un 6,8%. 

Apģērbu ražošanas sektorā līdzīgi kā tekstilizstrādājumu ražošanā lielākā daļa Eiropas 
uzľēmumu 2009. gadā darbojās Itālijā - 34 657 uzľēmumi (27,01%  no ES–27 uzľēmumu kopskaita 
šajā sektorā). No Baltijas valstīm lielākais uzľēmumu skaits šajā sektorā darbojās Lietuvā -  1 876 
uzľēmumi (1,46%), savukārt Igaunijā un Latvijā uzľēmumu skaits 2009. gadā bija salīdzinoši mazāks, 
proti, attiecīgi 362 un 953 uzľēmumi. Šajā sektorā uzľēmumu skaita izmaiľas 2010. gadā Baltijas 
valstīs bija pretējas tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā novērotajam. Latvija bija vienīgā valsts, kurā 
uzľēmumu skaits samazinājās. Tiesa, šis samazinājums bija neliels (par 0,77%). Pārējās Baltijas valstīs 
uzľēmumu skaits šajā sektorā pieauga par vienu uzľēmumu katrā no valstīm. 

Tabula Nr. 9 Uzņēmumu skaits tekstila nozarē Eiropā 2009. – 2010. gadā 

Sektors Gads 
Valsts 

Vācija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Igaunija Lielbri-tānija ES-27 kopā 

(C13) 
Tekstilizstrādājumu 

ražošana 

2009 3 859 6 556 4 126 17 256 269 477 191 4 057 60 121 

% no ES-27 
sektora kopējā 

uzņēmumu 
skaita 

6,42% 10,90% 6,86% 28,70% 0,45% 0,79% 0,32% 6,75% 100,00% 

2010 3831,00 6 691 5 000 nav datu 327 470 178 3 935 nav datu 

2009/2010 -0,7% 2,1% 21,2% - 21,6% -1,5% -6,8% -3,0% - 

(C14) Apģērbu 
ražošana 

2009 2 932 10 483 6 805 34 657 914 1 876 362 3 566 128 328 

% no ES-27 
sektora kopējā 

uzņēmumu 
skaita 

2,28% 8,17% 5,30% 27,01% 0,71% 1,46% 0,28% 2,78% 100,00% 

2010 2 903 10 397 10 451 nav datu 907 1 877 363 3 392 nav datu 

2009/2010 -0,99% -0,82% 53,58% - -0,77% 0,05% 0,28% -4,88% - 

(C15) Ādas un 
ādas izstrādājumu 

ražošana 

2009 1 016 4 597 1 756 16 105 54 129 60 576 37 000 

% no ES-27 
sektora kopējā 

uzņēmumu 
skaita 

2,75% 12,42% 4,75% 43,53% 0,15% 0,35% 0,16% 1,56% 100,00% 

2010 1 011 4 770 2 281 nav datu 52 125 53 525 nav datu 
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Sektors Gads 
Valsts 

Vācija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Igaunija Lielbri-tānija ES-27 kopā 

2009/2010 -0,49% 3,76% 29,90% - -3,70% -3,10% -11,67% -8,85% - 

(M7410) 
Specializētie 

projektēšanas 
darbi 

2009 15 834 6 624 6 112 27 047 206 125 353 15 127 109 605 

% no ES-27 
sektora kopējā 

uzņēmumu 
skaita 

14,45% 6,04% 5,58% 24,68% 0,19% 0,11% 0,32% 13,80% 100,00% 

2010 nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

(S9523) Apavu un 
ādas izstrādājumu 

remonts 

2009 1 587 nav datu 3 464 3 128 151 377 18 485 20 533 

% no ES-27 
sektora kopējā 

uzņēmumu 
skaita 

7,73% nav datu 16,87% 15,23% 0,74% 1,84% 0,09% 2,36% 100,00% 

2010 nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

Avots: Eurostat 

Ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā strādā mazāk uzľēmumu nekā abos iepriekš 
analizētajos sektoros, lai gan līdzīgi kā iepriekš Itālijā to skaits 2009. gadā bija vislielākais, proti,           
16 105 uzľēmumi (43,53% no ES–27 uzľēmumu kopskaita šajā sektorā). Baltijas valstīs šajā sektorā 
darbojošos uzľēmumu skaits bija 54 - 129 uzľēmumi, turklāt Latvijā šajā sektorā bija vismazāk 
uzľēmumu salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm. 2010. gadā visās Baltijas valstīs uzľēmumu skaits 
šajā sektorā samazinājās - līdz 52 uzľēmumiem Latvijā, līdz 53 uzľēmumiem Lietuvā un līdz                 
125 uzľēmumiem Lietuvā. 

 Specializēto projektēšanas darbu sektorā līdzīgi kā pārējos sektoros līdervalstis pēc uzľēmumu 
skaita 2009. gadā bija Itālija, Lielbritānija un Vācija, veidojot attiecīgi 13,8% - 24,7% no ES-27 
uzľēmumu kopskaita šajā sektorā. Baltijas valstu uzľēmumu īpatsvars ir salīdzinoši neliels, proti,    
0,1% - 0,3% (125 - 353 uzľēmumi). Savukārt apavu un ādas izstrādājumu remonta sektorā ES-27 
uzľēmumu skaits ir viszemākais, salīdzinot ar pārējiem iepriekš analizētajiem sektoriem, jo 2009. gadā  
ES-27 darbojās 20 533 uzľēmumi, no kuriem attiecīgi 3 464 un 3 128 atradās Francijā un Itālijā. Baltijas 
valstīs uzľēmumu skaits bija pavisam neliels, proti,  Igaunijā – 18 uzľēmumu, Lietuvā – 377 un Latvijā -        
151 uzľēmums. 

Latvijas tekstila nozarē 2010. gadā darbojās 1 344 ekonomiski aktīvās statistikas vienības
15

, no 
kurām puse bija komercsabiedrības (666 jeb 50%) un pašnodarbinātas personas (529 jeb 39,7%). 
Salīdzinoši mazāk nozarē strādā individuālie komersanti, kuru skaits 2010. gadā sasniedza 133 (8,8%) 
un zemnieku un zvejnieku saimniecības - 6 (1,8%) (Tabula Nr. 10). 

Tabula Nr. 10 Ekonomiski aktīvās statistikas vienības tekstila nozarē 2010. gadā 

Sektors 

2010.gads 

Pašnodarbi-
nātās 

personas 

Individuālie 
komersanti 

Komerc-
sabiedrības 

Zemnieku un 
zvejnieku 

saimniecības 

Ekonomiski 
aktīvās statistikas 
vienības sektorā 

kopā 

(13) Tekstilizstrādājumu ražošana 156 17 164 1 338 

Īpatsvars (%) no ekonomiski aktīvām 
statistikas vienībām sektorā 

46,2% 5,0% 48,5% 0,3% 100,0% 

(14) Apģērbu ražošana 365 111 459 4 939 

Īpatsvars (%) no ekonomiski aktīvām 
statistikas vienībām sektorā 

38,9% 11,8% 48,9% 0,4% 100,0% 

(15) Ādas un ādas izstrādājumu 
ražošana 

8 5 43 1 57 

Īpatsvars (%) no ekonomiski aktīvām 
statistikas vienībām sektorā 

14,0% 8,8% 75,4% 1,8% 100,0% 

Ekonomiski aktīvās statistikas 
vienības sektoros kopā 

529 133 666 6 1 334 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

                                                      
 
 
15 Nozares apraksta sagatavošanas brīdī Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs nav pieejama informācija par analizēto 
rādītāju specializēto projektēšanas darbu un apavu un ādas izstrādājumu remonta sektoru, tādēļ šie sektori analīzē nav iekļauti 
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Saskaľā ar iepriekš analizēto 2010. gadā visos nozares sektoros lielākā daļa ir 
komercsabiedrības (48,5% - 75,4% no ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaita attiecīgajā sektorā) 
un pašnodarbinātas personas (14% - 46,2% no ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaita attiecīgajā 
sektorā). 2010. gadā visos sektoros darbojās neliels skaits  zemnieku un zvejnieku saimniecību, veidojot 
vien 0,3% -1,8%  no ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaita katrā no tiem, bet individuālo 
komersantu skaits veidoja 5% - 11,8% no ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaita attiecīgajā sektorā.  

Analizējot tekstilizstrādājumu ražošanas sektoru, 2010. gadā šajā sektorā kopumā darbojās 338 
ekonomiski aktīvās statistikas vienības.  Turklāt tikpat liela daļa ekonomiski aktīvo statistikas vienību ir 
komercsabiedrības (164) un pašnodarbinātās personas (156), bet individuālo komersantu un zemnieku, 
zvejnieku saimniecību skaits ir mazāks - attiecīgi 17 un 1.  

Līdzīga situācija 2010. gadā vērojama arī apģērbu ražošanas sektorā, neskatoties uz to, ka 
ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits šajā sektorā, salīdzinot ar tekstilizstrādājumu ražošanu, ir 
aptuveni 2,8 reizes lielāks, sasniedzot 939 vienības. Apģērbu ražošanas sektorā 48,9% jeb 459 vienības 
ir komercsabiedrības, 38,9% jeb 365 - pašnodarbinātās personas, 11,8% jeb 111 - individuālie 
komersanti, un 0,4% jeb 4 - zemnieku un zvejnieku saimniecības.  

Arī ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā ekonomiski aktīvo statistikas vienību struktūra 
atbilst pārējiem sektoriem - lielākā daļa vienību ir komercsabiedrības (43 jeb 75,4% no ekonomiski 
aktīvo statistikas vienību skaita attiecīgajā sektorā). Pārējo vienību šajā sektorā ir ievērojami mazāk, 
proti, astoľas pašnodarbinātas personas (14%), 5 individuālie komersanti (8,8%), turklāt līdzīgi kā 
tekstilizstrādājumu ražošanā 2010. gadā ādas un ādas izstrādājumu ražošanā darbojās tikai viena 
zemnieku vai zvejnieku saimniecība. 

Tabula Nr. 11 Ekonomiski aktīvās statistikas vienības tekstila nozarē sadalījumā pa lieluma 
kategorijām 2010. gadā 

Sektors 

2010.gads 

Mikro Mazās Vidējās Lielās 
Sektorā 

kopā 

(13) Tekstilizstrādājumu ražošana 296 30 11 1 338 

Īpatsvars (%) no ekonomiski aktīvām statistikas 
vienībām sektorā attiecīgajā lieluma kategorijā 

87,6% 8,9% 3,3% 0,3% 100,0% 

(14) Apģērbu ražošana 781 111 41 6 939 

Īpatsvars (%) no ekonomiski aktīvām statistikas 
vienībām sektorā attiecīgajā lieluma kategorijā 

83,2% 11,8% 4,4% 0,6% 100,0% 

(15) Ādas un ādas izstrādājumu ražošana 49 6 2 0 57 

Īpatsvars (%) no ekonomiski aktīvām statistikas 
vienībām sektorā attiecīgajā lieluma kategorijā 

86,0% 10,5% 3,5% 0,0% 100,0% 

Ekonomiski aktīvās statistikas vienības 
sektoros kopā attiecīgajā lieluma kategorijā 

1 126 147 54 7 1 334 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot tekstila nozares ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pēc to lieluma, 
redzams, ka 2010. gadā visos analizētajos sektoros lielākā daļa ir mikro vienības (83,2% - 87,6% no 
ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaita attiecīgajā sektorā). Pārējās lieluma kategorijās darbojošos 
ekonomiski aktīvo vienību skaits ir salīdzinoši mazāks, proti, mazās 8,9% - 11,8%, vidējās  3,3% - 4,4%, 
lielās 0% - 0,3%  no ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaita attiecīgajā sektorā.  
Tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā 2010. gadā darbojās 338 ekonomiski aktīvās statistikas vienības, 
no kurām 87,6% jeb 296 ekonomiski aktīvās statistikas vienības bija mikro, mazās  - 8,9% jeb  30, 
vidējās  - 3,3% jeb 11,  lielās - 0,3%  jeb 1 ekonomiski aktīvā vienība.  

Šāda ekonomiski aktīvo vienību struktūru sadalījumā pa lieluma kategorijām atbilst arī apģērbu 
ražošanas sektoram, proti, 2010. gadā šajā sektorā 83,2% jeb 781 statistikas vienība bija mikro vienība, 
111 - mazās, 41 - vidējā un 6 - lielās.  
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Arī ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā ekonomiski aktīvo vienību struktūra atbilst 
pārējiem sektoriem, jo lielākā daļa vienību ir mikro (49 jeb 86%), bet mazās vienības šajā sektorā bija 6 
jeb 10,5%, vidējās  - 2 jeb 3,5%. Atšķirībā no abiem iepriekš analizētajiem sektoriem ādas un ādas 
izstrādājumu ražošanas sektorā 2010. gadā nebija lielo ekonomiski aktīvo statistikas vienību. 

Tabula Nr. 12 Uzņēmumu skaits tekstila nozarē 2009. – 2010. gadā16 

Nace.red.2. Gads 2009 2010 2009/2010 (%) 

13 Tekstilizstrādājumu ražošana 61 68 11,5% 

(13.1)  
Tekstilšķiedru sagatavošana un 
vērpšana 14 14 0,0% 

(13.2)  Tekstilmateriālu aušana 21 23 9,5% 

(13.3)  Tekstilmateriālu apdare 26 31 19,2% 

14 Apģērbu ražošana 1 489 1 401 -5,9% 

(14.1)  
Apģērbu ražošana, izņemot 
kažokādu apģērbu 845 800 -5,4% 

(14.11)  Ādas apģērbu ražošana 7 7 0,0% 

(14.12)  Darba apģērbu ražošana 70 65 -7,2% 

(14.13)  Pārējo virsdrēbju ražošana 338 305 -9,9% 

(14.14)  Apakšveļas ražošana 104 101 -2,9% 

(14.2)  Kažokādu izstrādājumu ražošana 8 10 25,0% 

(14.3)  Trikotāžas izstrādājumu ražošana 100 97 -3,0% 

(14.31)  Trikotāžas zeķu ražošana 17 17 0,0% 

15 
Ādas un ādas izstrādājumu 
ražošana 57 52 -8,8% 

(15.1)  

Ādu miecēšana un apstrāde; 
ceļojuma piederumu, somu un 
zirglietu piederumu ražošana; 
kažokādu apstrāde un krāsošana 42 38 -9,5% 

(15.2)  Apavu ražošana 15 14 -6,7% 

74.10 Specializētie projektēšanas darbi 206 184 -10,7% 

95.23 
Apavu un ādas izstrādājumu 
remonts 151 141 -6,6% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot uzľēmumu skaitu tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā, redzams, ka 2010. gadā 
lielākās izmaiľas bija vērojamas tekstilmateriālu apdares apakšsektorā, proti, šī sektora uzľēmumu 
skaits pieauga par 19,2%, turklāt saskaľā ar iepriekš analizēto sektora apgrozījums palielinājās 
ievērojami straujāk  - par 565,4% salīdzinājumā ar 2009. gadu. Savukārt tekstilšķiedru sagatavošanas 
un vērpšanas apakšsektora uzľēmumu skaits 2010. gadā nemainījās, neskatoties uz to, ka apgrozījums 
samazinājās gandrīz uz pusi (46,4%), salīdzinot ar 2009. gadu. 

Apģērbu ražošanā strauju uzľēmumu skaita pieaugumu 2010. gadā pieredzēja kažokādas 
izstrādājumu ražošanas apakšsektors, kurā uzľēmumu skaits pieauga par ceturto daļu (25%) 
salīdzinājumā ar 2009. gadu. Pārējos analizētajos apģērbu ražošanas apakšsektoros 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu uzľēmumu skaits samazinājās vai nemainījās. 

Savukārt ādas un ādas izstrādājumu ražošanas, specializēto projektēšanas darbu un apavu un 
ādas izstrādājumu remonta sektorā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu uzľēmumu skaits 
samazinājās  nedaudz straujāk nekā apģērbu ražošanā, proti, šajos sektoros kritums bija attiecīgi par 
8,8%, 10,7% un 6,6%.  Kopumā redzams, ka gandrīz visos analizētajos sektoros 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu uzľēmumu skaits samazinājās. 2010. gadā vienīgais sektors ar uzľēmumu 
skaita pieaugumu bija tekstilizstrādājumu ražošana.  

                                                      
 
 
16

 Uzľēmumu skaita kopsumma ietver  tikai katra sektora nosauktos apakšsektorus 
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Analizējot nodarbināto skaitu tekstila nozarē Eiropā 2009. gadā, var secināt, ka 
tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā lielākā daļa nodarbināto strādā Itālijā (162 684 strādājošie) un 
Vācijā (79 907 strādājošie) (Tabula Nr. 13). Savukārt Baltijas valstīs tekstilizstrādājumu ražošanas 
sektora nodarbināto skaits ir ievērojami mazāks, proti, 2 536 - 7 657 strādājošie, turklāt lielākais 
nodarbināto skaits līdzīgi kā uzľēmumu skaits vērojams Lietuvā. 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, 
tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā nodarbināto skaits Baltijas valstīs samazinājās par 0,12% - 
6,65%, turklāt vismazākais darbinieku skaita kritums bija Latvijā. 

Tabula Nr. 13 Nodarbināto skaits tekstila nozarē Eiropā, 2009. – 2010. gadā 

Sektors Gads 

Valsts 

Vācija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Igaunija 
Lielbri- 
tānija 

ES-27 

(C13) 
Tekstilizstrādājumu 

ražošana 

2009 
79 907 47 550 nav datu 162 684 2 536 7 657 4 440 60 500 nav datu 

2010 
78 240 46 757 nav datu nav datu 2 533 7 148 4 434 nav datu nav datu 

2009/2010 
-2,09% -1,67% nav datu - -0,12% -6,65% -0,14% - - 

(C14) Apģērbu 
ražošana 

2009 
46 337 68 760 nav datu 244 399 9 502 21 548 7 461 33 000 nav datu 

2010 
44 177 62 904 nav datu nav datu 9 897 20 546 6 732 39 669 nav datu 

2009/2010 
-4,66% -8,52% - - 4,16% -4,65% -9,77% 20,21% - 

(C15) Ādas un 
ādas izstrādājumu 

ražošana 

2009 
17 298 33 223 nav datu 140 905 367 1 174 1 333 7400 nav datu 

2010 
20 718 34 958 nav datu nav datu 343 1 084 1 234 nav datu nav datu 

2009/2010 
19,77% 5,22% - - -6,54% -7,67% -7,43% - - 

(M7410) 
Specializētie 

projektēšanas 
darbi 

2009 
28 237 10 740 

nav datu 
43 993 399 465 723 41 700 

nav datu 

2010 
32 060 10 808 nav datu nav datu 394 423 442 nav datu nav datu 

2009/2010 
13,54% 0,63% - - -1,25% -9,03% -38,87% - - 

(S9523) Apavu un 
ādas izstrādājumu 

remonts 

2009 
3 725 nav datu nav datu 3 931 395 395 nav datu 1 709 nav datu 

2010 nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

2009/2010 - - - - - - - - - 

Avots: Eurostat 

Apģērbu ražošanas sektorā līdzīgi kā tekstilizstrādājumu ražošanā Baltijas valstīs lielākais 
strādājošo skaits ir Lietuvā. 2009. gadā tas sasniedza 21 548 nodarbinātos salīdzinājumā ar attiecīgi     
9 720 un 7 461 nodarbināto Latvijā un Igaunijā. 2010. gadā Igaunijā un Lietuvā darbinieku skaits šajā 
sektorā samazinājās par attiecīgi 9,77% un 4,65%. Latvijā bija vērojamas pozitīvākas tendences, jo 
2010. gadā strādājošo skaits pieauga par 4,16%, salīdzinot ar 2009. gadu. 

Ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā nodarbināto skaits ir mazāks nekā abos iepriekš 
analizētajos sektoros. 2010. gadā Baltijas valstīs šajā sektorā vismazākais nodarbināto skaits bija Latvijā 
(343 strādājošie), bet Igaunijā un Lietuvā tas bija vairāk nekā trīs reizes lielāks, 2010. gadā sasniedzot 
attiecīgi 1 234 un 1 084 strādājošos.  

Arī specializēto projektēšanas darbu un apavu un ādas izstrādājumu remonta sektorā Baltijas 
valstīs nodarbināto skaits ir neliels, jo specializēto projektēšanas darbu sektorā 2009. gadā bija          
399 - 723 strādājošie, turklāt nākamajā gadā Igaunijā nodarbināto skaits šajā sektorā samazinājās par 
38,87%, kamēr Latvijā un Lietuvā nodarbināto skaita samazinājums bija mazāks (attiecīgi par 1,25% un 
9,03%). Apavu un ādas izstrādājumu remonta sektorā 2009. gadā strādāja vismazāk nodarbināto -  
Latvijā un Lietuvā šajā sektorā bija 395 nodarbinātie katrā. 

Saskaņā ar iepriekš analizēto 2010. gadā vislielākais Latvijas tekstila nozarē nodarbināto 
skaits bija apģērbu ražošanas sektorā, proti, 9 897 strādājošie. Laika periodā no 2005. līdz 2010. gadam 
sektora nodarbināto skaits samazinājies no 16 432 līdz 9 897 strādājošiem. Turklāt vienīgi 2010. gadā 
šajā sektorā nodarbināto skaits nedaudz pieauga (par 1,82%), bet pārējos nozares sektoros bija 
vērojams nodarbināto skaita kritums par 1,52% - 9,02%. 
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Tabula Nr. 14 Nodarbināto skaits tekstila nozarē 2005. -  2010. gadā
17

 

Gads 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 

(C13) 
Tekstilizstrādājumu 
ražošana 

5 757 -12,37% 5 045 -9,32% 4 575 -19,17% 3 698 -30,45% 2 572 -1,52% 2 533 

(C14) Apģērbu 
ražošana 

16 432 -5,34% 15 554 -11,78% 13 721 -12,75% 11 972 -18,81% 9 720 1,82% 9 897 

(C15) Ādas un ādas 
izstrādājumu 
ražošana 

645 -4,65% 615 -3,90% 591 -18,10% 484 -22,11% 377 -9,02% 343 

(M7410) 
Specializētie 
projektēšanas 
darbi 

262 113,74% 560 3,04% 577 16,46% 672 -34,23% 442 -10,8% 394 

(S9523) Apavu un 
ādas izstrādājumu 
remonts 

595 -7,23% 552 -2,17% 540 -7,96% 497 -20,52% 395 -21,9% 308 

Kopā  23 691   22 326   20 004   17 323   13 506   13 475 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Arī tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā nodarbināto skaita izmaiľas atbilst iepriekš 
analizētajam, proti, no 2005. līdz 2010. gadam nodarbināto skaits samazinājās no                            
5 757 līdz 2 533 strādājošiem. Lielākais strādājošo skaita kritums sektorā bija vērojams 2009. gadā (par 
30,45%), salīdzinot ar 2008. gadu. Savukārt 2010. gadā sektors ir pamazām atguvies no ekonomikas 
krīzes ietekmes, jo darbinieku skaits samazinājās vien par 1,52%, salīdzinot ar 2009. gadu. 

Vismazāk nodarbināto tekstila nozarē strādā ādās un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā, 
proti, 2010. gadā sektorā strādāja 343 nodarbinātie, kas bija par 9,02% mazāk nekā 2009. gadā. Līdzīgi 
kā pārējos nozares sektoros no 2005. līdz 2010. gadam nodarbināto skaits šajā sektorā kritās no       
645 līdz  343 strādājošiem. Specializēto projektēšanas darbu, kā arī  apavu un ādas izstrādājumu 
remonta sektorā nodarbināto skaits ir nedaudz lielāks nekā ādas un ādas izstrādājumu ražošanas 
sektorā, proti, 2009. gadā tas bija attiecīgi 442 un 395. 

Tabula Nr. 15 Nodarbināto skaits tekstila nozares sektoros 2009. -  2010. gadā
18

 

Nace.red.2. Gads 2009 2010 2009/2010 

13 Tekstilizstrādājumu ražošana 401 403 0,5% 

(13.1)  
Tekstilšķiedru sagatavošana un 
vērpšana 71 64 -9,9% 

(13.2)  Tekstilmateriālu aušana 293 297 1,4% 

(13.3)  Tekstilmateriālu apdare 37 42 13,5% 

14 Apģērbu ražošana 17 522 17 902 2,2% 

(14.1)  
Apģērbu ražošana, izņemot 
kažokādu apģērbu 7 827 8 088 3,3% 

(14.11)  Ādas apģērbu ražošana 28 19 -32,1% 

(14.12)  Darba apģērbu ražošana 1 397 1 451 3,9% 

(14.13)  Pārējo virsdrēbju ražošana 3 056 3 121 2,1% 

(14.14)  Apakšveļas ražošana 2 738 2 875 5,0% 

(14.2)  Kažokādu izstrādājumu ražošana 18 16 -11,1% 

(14.3)  Trikotāžas izstrādājumu ražošana 1 875 1 793 -4,4% 

(14.31)  Trikotāžas zeķu ražošana 583 539 -7,5% 

15 
Ādas un ādas izstrādājumu 
ražošana 377 343 -9,0% 

(15.1)  

Ādu miecēšana un apstrāde; 
ceļojuma piederumu, somu un 
zirglietu piederumu ražošana; 
kažokādu apstrāde un krāsošana 242 196 -19,0% 

                                                      
 
 
17

 Nodarbināto kopsumma ietver visus katra sektora apakšsektorus 
18

 Nodarbināto skaita kopsumma ietver  tikai katra sektora nosauktos apakšsektorus 
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Nace.red.2. Gads 2009 2010 2009/2010 

(15.2)  Apavu ražošana 135 147 8,9% 

74.10 Specializētie projektēšanas darbi 442 394 -10,8% 

95.23 
Apavu un ādas izstrādājumu 
remonts 395 308 -21,9% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot nodarbināto skaitu tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā, redzams, ka 2010. gadā 
lielākās izmaiľas bija vērojamas tekstilmateriālu apdares apakšsektorā, proti, šī sektora nodarbināto 
skaits pieauga par 13,5%. Turklāt saskaľā ar iepriekš analizēto sektora uzľēmumu skaits un 
apgrozījums 2010. gadā palielinājās salīdzinoši straujāk  - attiecīgi par 19,2% un 565,4% salīdzinājumā 
ar 2009. gadu. Tas liecina par ļoti veiksmīgu šī sektora darbību 2010. gadā. 

 Savukārt tekstilšķiedru sagatavošanas un vērpšanas apakšsektora nodarbināto skaits 2010. 
gadā samazinājās par 9,9%, neskatoties uz to, ka uzľēmumu skaits nemainījās. Saskaľā ar iepriekš 
analizēto apgrozījums samazinājās krietni straujāk nekā nodarbināto skaits, proti, apgrozījuma kritums 
bija par 46,4%, salīdzinot ar 2009. gadu. 

Apģērbu ražošanā straujš strādājošo skaita samazinājums 2010. gadā bija vērojams ādas 
apģērbu ražošanā (32,1%), neskatoties uz to, ka uzľēmumu skaits šajā sektorā nemainījās. 

Savukārt ādas un ādas izstrādājumu ražošanas, specializēto projektēšanas darbu un apavu un 
ādas izstrādājumu remonta sektorā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu līdzīgi kā uzľēmumu skaits 
arī nodarbināto skaits samazinājās attiecīgi par 9%, 10,8% un 21,9%. Turklāt ādas izstrādājumu 
ražošanas un specializēto projektēšanas darbu sektorā uzľēmumu un nodarbināto skaita kritums bija 
vienāds, bet apavu un ādas izstrādājumu remonta sektorā uzľēmumu skaits samazinājās par 6,6%, bet 
nodarbināto skaits par 21,9%. 

 Kopumā nodarbināto skaita analīze rāda, ka lielākajā daļā analizēto apakšsektoru 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu strādājošo skaits samazinājās.  

Tabula Nr. 16 Nodarbināto skaits tekstila nozarē sadalījumā pa reģioniem 2009. gadā 

Reģions 
Rīgas 

reģions 
Pierīgas 
reģions 

Vidzemes 
reģions 

Kurzemes 
reģions 

Zemgales 
reģions 

Latgales 
reģions 

Sektorā 
kopā 

(C13) Tekstilizstrādājumu 
ražošana 

1 157 198 74 615 153 375 2 572 

%  attiecīgajā reģionā no sektorā 
nodarbināto kopskaita 

45,0% 7,7% 2,9% 23,9% 5,9% 14,6% 100,0% 

(C14) Apģērbu ražošana 3 418 1 341 292 1 870 1 229 1 570 9 720 

%  attiecīgajā reģionā no sektorā 
nodarbināto kopskaita 

35,2% 13,8% 3,0% 19,2% 12,6% 16,2% 100,0% 

(C15) Ādas un ādas izstrādājumu 
ražošana 

275 25 8 3 59 7 377 

%  attiecīgajā reģionā no sektorā 
nodarbināto kopskaita 

72,9% 6,6% 2,1% 0,8% 15,6% 1,9% 100,0% 

Reģionā kopā 4 850 1 564 374 2 488 1 441 1 952 12 669 

Reģionā % no nozarē 
nodarbināto kopskaita 

38,3% 12,3% 3,0% 19,6% 11,4% 15,4% 100,0% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot nodarbināto skaitu tekstila nozarē dažādos Latvijas reģionos 2009. gadā, redzams, ka 
visos sektoros lielākais nodarbināto skaits ir Rīgas reģionā, proti, tekstilizstrādājumu ražošanā -             
1 157 strādājošie (45% no nodarbināto skaita sektorā), apģērbu ražošanā - 3 418 strādājošie (35,2%), 
bet ādas un ādas izstrādājumu ražošanā - 275 strādājošie (72,9%). Nākamais pēc nodarbināto skaita 
lielākais reģions tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas sektorā ir Kurzemes reģions, jo šajā reģionā 
2009. gadā tika nodarbināti attiecīgi 615 un 1 870 strādājošo, veidojot attiecīgi 23,9% un 19,2% no 
sektorā nodarbināto kopskaita. Latgalē 2009. gadā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas sektorā 
tika nodarbināti attiecīgi 375 un 1 570 strādājošo. Tas ir trešais pēc nodarbināto skaita lielākais reģions 
aiz Rīgas un Kurzemes. Ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā otrais pēc nodarbināto skaita 
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lielākais reģions ir Zemgale, jo 2009. gadā šajā reģionā tika nodarbināti 59 strādājošie (15,6% no 
nodarbināto kopskaita sektorā).  

Statistikas dati rāda, ka līdzīgas nodarbināto īpatsvara tendences reģionos vērojamas 
tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas sektorā, proti, pēc nodarbināto skaita lielākie reģioni ir Rīga, 
Kurzeme un Latgale, savukārt Vidzemes reģionā strādājošo skaits ir salīdzinoši mazs - attiecīgi 74 un 
292 strādājošie (2,9% un 3% no sektorā nodarbinātajiem). Ādas un ādas izstrādājumu ražošanas 
sektorā situācija atšķiras, jo otrais pēc nodarbināto skaita lielākais reģions 2009. gadā bija Zemgale (59 
strādājošie), bet trešais pārstāvētākais reģions bija Pierīga (25 strādājošie). Turklāt ādas un ādas 
izstrādājumu ražošanas sektorā faktiskais strādājošo skaits ir mazāks nekā pārējos analizētajos 
sektoros. 2009. gadā šajā sektorā strādāja 377 nodarbināto, kamēr  apģērbu ražošanā nodarbināto 
skaits bija gandrīz 26 reizes lielāks (9 720 strādājošo), un tekstilizstrādājumu ražošanā tas bija aptuveni 
septiľas reizes lielāks.  

2009. gadā tekstila nozarē strādājošo skaits Rīgas reģionā bija 4 850 (38,3% no nozares 
nodarbināto kopskaita). Otrais pēc nodarbināto skaita lielākais reģions bija Kurzeme, kurā strādāja 
aptuveni piektā daļa nozarē nodarbināto. Pārējos reģionos strādājošo īpatsvars bija mazāks, proti, 
15,4% nodarbināto Latgales reģionā, 12,3% Pierīgas reģionā, 11,4% Zemgales reģionā un vien 3% 
Vidzemes reģionā.  

Darba atalgojums apstrādes rūpniecībā 

Izvērtējot darba atalgojumu apstrādes rūpniecībā salīdzinājumā ar vidēji atalgojumu 
tautsaimniecībā, var secināt, ka apstrādes rūpniecībā strādājošie kopumā saľem zemāku atalgojumu 
nekā Latvijā kopumā (Attēls Nr. 6).  

 

Attēls Nr. 6 
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa apstrādes rūpniecībā un tautsaimniecībā 

kopumā (Ls) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Vislielākā atšķirība starp atalgojumu apstrādes rūpniecībā un vidēji tautsaimniecībā  bija 
vērojama finanšu krīzes laikā no 2008. līdz 2009. gadam, bet 2010. gadā vērojama tendence atalgojuma 
starpībai samazināties. 

19
  

Saskaľā ar jaunākajiem CSP datiem 2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, atalgojums 
palielinājies gan tautsaimniecībā kopumā, gan apstrādes rūpniecībā, bet vispārējā tendence atbilst 
iepriekš analizētajam, proti, atalgojums apstrādes rūpniecībā ir zemāks nekā vidēji tautsaimniecībā. 
Analizējot atalgojuma pieauguma apmēru, 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu apstrādes 
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 Ekonomikas ministrija, Rūpniecības politika, www.em.gov.lv, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30152 
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rūpniecībā tas palielinājies par 5%. Turklāt šis rādītājs nedaudz pārsniedz atalgojuma pieaugumu vidēji 
tautsaimniecībā attiecīgajā periodā (4,4%).

20
 

Salīdzinot darba atalgojumu apstrādes rūpniecībā un tekstila nozares sektoros no 2005. līdz 
2010. gadam, redzams, ka visos nozares sektoros atalgojums ir salīdzinoši zemāks nekā apstrādes 
rūpniecībā, turklāt saskaľā ar iepriekš analizēto apstrādes rūpniecībā atalgojums ir zemāks nekā vidēji 
tautsaimniecībā. Tas liecina, ka tekstila nozares atalgojums ir salīdzinoši zems. Turklāt nākamajā attēlā 
redzams, ka strādājošo atalgojums apstrādes rūpniecībā kopumā un tekstila nozares sektoros 
pakāpeniski pieauga no 2005. līdz 2008. gadam, bet turpmākajos gados tas bija salīdzinoši stabils. 

 

Attēls Nr. 7 
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa 2005. - 2010. gadā (Ls) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Tekstilizstrādājumu ražošanas sektors bija vienīgais sektors, kurā nodarbināto atalgojums 
turpināja nedaudz pieaugt arī 2009. un 2010. gadā, bet apģērbu ražošanas un ādas, ādas izstrādājumu 
ražošanas sektorā attiecīgajā periodā tas nedaudz samazinājās. 

Iepriekš analizētos rezultātus apstiprina arī  Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības pārstāve, 
norādot, ka pirms ekonomiskās lejupslīdes nozarē kopumā atalgojums pieauga līdz pat 20%. 
Ekonomikas lejupslīdes rezultātā tika samazinātas dažādas piemaksas, piemēram, par izstrādes 
apjomu. Līdz ar to vidējais atalgojuma līmenis tekstila nozarē ir būtiski krities. Atalgojuma līmenis 
pēdējos gados nav ievērojami palielinājies, un tas ir viens no faktoriem, kas jauniešus attur apgūt 
nozares profesijas. Eksperte norāda, ka atalgojumu nozarē galvenokārt ietekmē darba kvalitāte un 
ātrums, tādēļ šīs darba prasmes būtu īpaši jāattīsta profesionālās izglītības iestādēs. 

Tabula Nr. 17 Personāla izmaksas tekstila nozares sektoros (Ls. tūkst.) 2009. - 2010. 
gadā

21
 

Nace.red.2. Gads 2009 2010 2009/2010 

13 Tekstilizstrādājumu ražošana 1 393 1 312 -5,8% 

(13.1)  
Tekstilšķiedru sagatavošana un 
vērpšana 257 148 -42,6% 

(13.2)  Tekstilmateriālu aušana 1 109 1 128 1,7% 

(13.3)  Tekstilmateriālu apdare 27 37 37,7% 

14 Apģērbu ražošana 52 917 55 028 4,0% 

                                                      
 
 
20

Centrālā statistikas pārvalde  „Par darba samaksas pārmaiľām 2011.gadā un 2011.gada 4.ceturksnī”, 2012. gada 2. martā 
21

 Personāla izmaksu kopsumma ietver  tikai katra sektora nosauktos apakšsektorus 
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Nace.red.2. Gads 2009 2010 2009/2010 

(14.1)  
Apģērbu ražošana, izņemot 
kažokādu apģērbu 22 738 23 905 5,1% 

(14.11)  Ādas apģērbu ražošana 41 36 -12,4% 

(14.12)  Darba apģērbu ražošana 5 395 5 693 5,5% 

(14.13)  Pārējo virsdrēbju ražošana 8 296 8 023 -3,3% 

(14.14)  Apakšveļas ražošana 7 909 9 110 15,2% 

(14.2)  Kažokādu izstrādājumu ražošana 19 14 -28,3% 

(14.3)  Trikotāžas izstrādājumu ražošana 6 320 6 180 -2,2% 

(14.31)  Trikotāžas zeķu ražošana 2 199 2 066 -6,0% 

15 
Ādas un ādas izstrādājumu 
ražošana 954 928 -2,8% 

(15.1)  

Ādu miecēšana un apstrāde; 
ceļojuma piederumu, somu un 
zirglietu piederumu ražošana; 
kažokādu apstrāde un krāsošana 574 441 -23,2% 

(15.2)  Apavu ražošana 380 487 28,1% 

(74.10)  Specializētie projektēšanas darbi 955 693 -27,4% 

(95.23)  
Apavu un ādas izstrādājumu 
remonts 738 593 -19,6% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot personāla izmaksas tekstila nozarē 2009. – 2010. gadā, var secināt, ka lielākais 
personāla izmaksu samazinājums bija tekstilmateriālu apdares apakšsektorā, kurā tās pieauga par 
37,7%, bet saskaľā ar iepriekš analizēto šī sektora nodarbināto skaits pieauga salīdzinoši mazāk 
(13,5%). Savukārt tekstilšķiedru sagatavošanas un vērpšanas sektorā 2010. gadā personāla izmaksas 
samazinājās par 42,9%, bet saskaľā ar iepriekš analizēto nodarbināto skaita kritums šajā sektorā bija 
par 9,9%, salīdzinot ar 2009. gadu.  

Apģērbu ražošanā 2010. gadā bija vērojams neliels personāla izmaksu pieaugums, proti, par 
4%. Savukārt šī sektora kažokādu izstrādājumu ražošanas apakšsektorā personāla izmaksas 
samazinājās par 28,3%, kas skaidrojams ar nodarbināto skaita kritumu par 11,1%. 

Savukārt ādas un ādas izstrādājumu ražošanas, specializēto projektēšanas darbu un apavu un 
ādas izstrādājumu remonta sektorā 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu līdzīgi kā nodarbināto 
skaita kritums (par 9%, 10,8% un 21,9%) personāla izmaksas samazinājās attiecīgi par 2,8%, 27,4% un 
19,6%.  

 Kopumā personāla izmaksu analīze rāda, ka lielākajā daļā analizēto apakšsektoru 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu bija vērojams to samazinājums, kas skaidrojams ar nodarbināto skaita 
kritumu vairumā šo apakšsektoru. 

6.2. Tirgus apjoms un tā prognozes 
Eksporta izvērtējums sadalījumā pa preču grupām 
 

Viena no metodēm  nozares eksporta rādītāju analīzei  ir kombinētās nomenklatūras 
klasifikācijas (turpmāk – KN) izmantošana. Saskaľā ar Eiropas Kopienu Padomes 1993. gada             
13. oktobra Regulu par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām 
valstīm

22
 dažādām preču grupām tiek  piešķirti atbilstoši klasifikācijas kodi, kas izmantojami sīkākai 

attiecīgās grupas analīzei. Tekstilpreces pēc kombinētās nomenklatūras ietver šādus nozīmīgas tekstila 
nozares grupas: trikotāžas apģērbs, tā piederumi (kods atbilstoši nomenklatūras klasifikācijai - 61), 
tekstila apģērbs, tā piederumi (62) un pārējie gatavie tekstilizstrādājumi, valkāts apģērbs (63). Analīzes 
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 Eiropas Kopienu Padome, „PADOMES REGULA (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu 
importam no trešām valstīm”, 1993. gada 12. oktobris 
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turpinājumā šīs preču grupas tiks apskatītas sīkāk, izvērtējot to eksporta apjomu, tā izmaiľas un 
galvenās eksporta valstis. 

 
Attēls Nr. 8 

Eksporta izmaiņas 2007.  –  2011. gadā (Ls tūkst.) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
 Izvērtējot tekstila nozares eksportu, var secināt, ka tekstilizstrādājumu, apģērbu ražošanas 
sektoros un nozarē kopumā no 2007. līdz 2011. gadam vērojamas līdzīgas tendences, proti, no 2007. 
līdz 2009. gadam eksporta apjoms samazinājās, bet turpmākajos divos gados tas pieauga. Eksporta 
apjoma rādītāji liecina, ka apģērbu ražošanas sektora eksports ievērojami pārsniedz tekstilizstrādājumu 
ražošanas sektora eksportu. Lielākais pārsniegums bija vērojams 2009. gadā, kad tekstilizstrādājumu 
ražošanas sektora eksports sasniedza 53% no apģērbu ražošanas sektora eksporta apjoma. Vismazākā 
starpība starp šo sektoru eksporta apjomu bija 2007. gadā, kad tekstilizstrādājumu eksports sasniedza 
73% no apģērbu eksporta apjoma.  
 Tas liecina, ka Latvijas tekstila nozares attīstību lielā mērā arī nākotnē ietekmēs apģērbu 
ražošanas sektora eksportspēja, proti, spēja sadarboties ar esošajiem klientiem ārvalstīs un uzsākt 
eksportu jaunos tirgos. Neskatoties uz to, ka galvenais nozares attīstības virziens arī nākotnē būs 
apģērbu ražošana, jo pieprasījums pēc šīm precēm ir visaugstākais salīdzinājumā ar citām preču 
grupām, arī tekstilizstrādājumu ražošanas sektors ir svarīgs tekstila nozares sektors, ko apliecina 
eksporta tirgū realizēto preču apjoms. 2011. gadā apģērbu un tekstilizstrādājumu eksports sasniedza 
attiecīgi Ls 152,7 milj. un Ls 92,1 milj., proti, par 24,1% un 10,1% vairāk nekā 2010. gadā. 
 

Tabula Nr. 18 Eksporta izmaiņas 2007. – 2011. gadā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas 
sektorā (% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu) 

Gads 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Tekstilizstrādājumi -20,8% -32,1% 35,5% 10,1% 

Apģērbi -2,8% -23,0% 5,2% 24,1% 

Kopā tekstils un apģērbi -10,7% -26,4% 15,6% 18,4% 

Nozare kopā -8,6% -24,3% 14,8% 18,8% 

Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
 Analizējot eksporta apjomu izmaiľas tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas sektoros no 
2007. līdz 2011. gadam, redzams, ka kopumā apģērbu ražošanas sektora eksporta izmaiľas ir 
pozitīvākas nekā tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā, izľemot 2010. gadu, kad salīdzinājumā ar 2009. 
gadu tekstilizstrādājumu ražošanas sektora eksports palielinājās par trešo daļu (35,5%), bet apģērbu 
ražošanas sektorā eksports pieauga vien par 5,2%. 
 Savukārt ekonomikas krīzes periodā apģērbu ražošanas sektora eksporta apjoma kritums bija 
mazāks nekā tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā, proti, eksports samazinājās par 3% 2008. gadā un 
23% 2009. gadā salīdzinājumā ar eksporta kritumu tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā attiecīgi par 
21% un 32%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  
 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tekstilizstrādājumi 114,760 90,921 61,735 83,645 92,091 

Apģērbi 156,254 151,896 117,034 123,071 152,734 

Kopā tekstils un apģērbi 271,914 242,817 178,769 206,716 244,825 

Nozare kopā 294,006 268,831 203,417 233,450 277,370 
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Attēls Nr. 9 

Eksporta izmaiņas 2007. – 2011. gadā  sadalījumā pa mēnešiem (Ls tūkst.) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
 Analizējot eksporta izmaiľas tekstila nozarē 2007. līdz 2011. gadā  sadalījumā pa mēnešiem, 
redzams, ka eksports 2011. gadā visos mēnešos pārsniedza 2010. gada attiecīgos eksporta rādītājus. 
Tas liecina, ka tekstila nozare pamazām ir atguvusies no ekonomikas krīzes ietekmes. Turklāt         
2011. gada otrajā pusē visos mēnešos, izľemot oktobri, tas pārsniedza ne tikai 2009. un 2010. gada 
eksporta apjomu, bet arī 2007. un 2008. gada  attiecīgo mēnešu eksporta rādītājus. 

 
Attēls Nr. 10 

Gatavo apģērbu eksports 2011. gadā pēc četru zīmju KN koda (%) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
 Analīzes turpinājumā apskatīti gatavo apģērbu, proti, trikotāžas apģērbu un to piederumu ar KN 
kodu 61 un tekstila apģērbu un to piederumu ar KN kodu 62, eksporta rādītāji sadalījumā pa kombinētās 
nomenklatūras klasifikācijas preču grupām, lai noskaidrotu galvenos tekstila nozares attīstības virzienus. 
Gatavo apģērbu eksporta rādītāji liecina, ka piecas nozīmīgākās gatavo apģērbu grupas atbilstoši 
klasifikācijai ir 6212, 6204, 6110, 6203 un 6115. Šīs piecas preču grupas kopā veido pusi (49,29%) no 
gatavo apģērbu eksporta. Nākamajā tabulā sniegts detalizēts šo galveno preču grupu un eksporta 
īpatsvara raksturojums. 

Tabula Nr. 19 Gatavo apģērbu preču grupu raksturojums 

KN kods Preču grupa 
Eksporta 
īpatsvars 

6212  
 Krūšturi, zeķturi, korsetes, bikšturi, prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas, 
arī no trikotāžas  

14,58% 

6204  
 Sieviešu vai meiteľu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, 
garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriľi), pusgarās bikses un īsās 
bikses (izľemot peldkostīmus)  

9,78% 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2007 25,420 26,309 28,512 24,402 23,853 25,240 20,489 24,893 24,778 25,696 25,436 18,978 

2008 22,283 25,518 23,242 24,617 20,420 19,827 20,531 23,624 25,380 26,553 19,848 16,988 

2009 17,768 19,229 19,099 16,201 15,382 15,879 17,438 17,309 18,068 17,003 15,229 14,812 

2010 16,080 18,523 18,285 18,226 16,739 17,707 20,075 20,065 24,095 20,696 21,206 21,753 

2011 19,180 24,433 24,506 22,282 21,941 29,500 20,799 25,484 27,606 22,652 26,367 21,620 
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KN kods Preču grupa 
Eksporta 
īpatsvars 

6110   Svīteri, puloveri, kardiganjakas, vestes un tamlīdzīgi izstrādājumi, trikotāžas  9,12% 

6203  
Vīriešu vai zēnu uzvalki, ansambļi, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar 
krūšdaļu un lencēm (dungriľi), pusgarās bikses un īsās bikses (izľemot peldbikses)  

8% 

6115  
 Trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, īsās zeķes un citādas zeķes, arī elastīgās zeķes 
(piemēram, zeķes slimniekiem ar paplašinātām vēnām) un apavi bez pazolēm  

7,81% 

Avots: Eiropas Kopienu Padomes regula 
 
 Iepriekš minēto preču grupu galvenās eksporta valstis tiks analizētas turpinājumā. Saskaľā ar 
Eiropas Kopienu padomes regulu

23
 6212 preču grupa ietver krūšturus, zeķturus, korsetes, bikšturus, 

prievītes un tamlīdzīgus izstrādājumus un to daļas, t.sk. arī no trikotāžas. 

 
Attēls Nr. 11 

6212 preču grupas eksports 2011. gadā sadalījumā pa valstīm
24

 (%) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
 Galvenās valstis, uz kurām 2011. gadā eksportēti šīs preču grupas produkti, ir Igaunija (50,72% 
kopējā preču grupas eksporta), Krievija (17,38%), Zviedrija (13,26%) un  Ukraina (5,43%). Pārējo 
nozīmīgāko eksporta partnervalstu īpatsvars preču realizācijā bija salīdzinoši zems, proti, 0,75%  - 
2,01%. 
 

 
Attēls Nr. 12 

6204 preču grupas eksports 2011. gadā sadalījumā pa valstīm (%) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
 6204 preču grupa ietver sieviešu vai meiteľu kostīmus, ansambļus, žaketes, bleizerus, kleitas, 
svārkus, bikšusvārkus, garās bikses, kombinezonus ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un īsās 
bikses (izľemot peldkostīmus). Galvenās valstis, uz kurām 2011. gadā tika eksportēti šie produkti, ir 
Dānija (23,13%), Igaunija (17,45%) un Zviedrija (9,93%). Savukārt uz Somiju, Lielbritāniju, Vāciju, 

                                                      
 
 
23

 Eiropas Kopienu Padome, „PADOMES REGULA (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu 
importam no trešām valstīm”, 1993. gada 12. oktobris 
24

 AT  -  Austrija,  BG  -  Bulgārija,  BL -  Beniluksa valstis, CY  -  Kipra,  CZ  -  Čehija,  DE  -  Vācija,  DK  -  Dānija,  EE -  Igaunija,  
GR  -  Grieķija,  ES  -  Spānija,  FI  -  Somija,  FR  -  Francija,  GB  -  Lielbritānija,  HU  -  Ungārija,  IE  -  Īrija,  IT  -  Itālija,  LT  -  
Lietuva,  LV  -  Latvija,  MT  -  Malta, PL  -  Polija,  PT  -  Portugāle, RO  -  Rumānija,  SE  -  Zviedrija,  SI  -  Slovēnija,  SK  -  
Slovākija,  RU – Krievija, UA – Ukraina, KZ – Kazahstāna, BY  - Baltkrievija, GQ – Gvineja. 
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Franciju, Itāliju un Lietuvu 2011. gadā eksportētās produkcijas īpatsvars bija 5,9% - 8,03%. Pārējo 
nozīmīgāko eksporta partnervalstu īpatsvars preču realizācijā bija 0,51%  - 3,46%. 
 

 
Attēls Nr. 13 

6110 preču grupas eksports 2011. gadā sadalījumā pa valstīm (%) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
 62110 preču grupa ietver svīterus, puloverus, kardiganjakas, vestes un tamlīdzīgus 
izstrādājumus un trikotāžas. Galvenās valstis, uz kurām 2011. gadā tika eksportēti šie produkti, ir Dānija 
(22,29%), Igaunija (20,98%) un Lielbritānija (15,79%).  Pārējo nozīmīgāko eksporta partnervalstu 
īpatsvars preču realizācijā bija salīdzinoši zems , proti, 0,29%  - 6,74%. 
 

 
Attēls Nr. 14 

6203 preču grupas eksports 2011. gadā sadalījumā pa valstīm (%) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
 6203 preču grupa ietver vīriešu vai zēnu uzvalkus, ansambļus, žaketes, bleizerus, garās bikses, 
kombinezonus ar krūšdaļu un lencēm (dungriľi), pusgarās bikses un īsās bikses (izľemot peldbikses).   
Galvenās valstis, uz kurām 2011. gadā tika eksportēti šie produkti, ir Norvēģija (22,16%), Zviedrija 
(19,11%) un  Igaunija (15,38%), bet pārējo nozīmīgāko eksporta partnervalstu īpatsvars preču realizācijā 
bija 0,55%  - 7,63%. Dati liecina, ka šīs preču grupas galvenās eksportvalstis atbilst iepriekš analizētās 
6204 preču grupas, kas  ietver tādus pašus produktus, tikai izgatavotus sievietēm vai meitenēm 
eksportvaltīm, proti, arī sieviešu vai meiteľu iepriekš minēto izstrādājumu eksports galvenokārt ir uz 
Zviedriju (9,93%) un Igauniju (17,45%). Savukārt uz Norvēģiju eksportētās sieviešu vai meiteľu 
produkcijas eksports 2011. gadā veidoja  vien 0,51% salīdzinājumā ar 22,16% vīriešiem vai zēniem 
domātās produkcijas eksportu. 

 
Attēls Nr. 15 

6115 preču grupas eksports 2011. gadā sadalījumā pa valstīm (%) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 

6115 preču grupa ietver trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, īsās zeķes un citādas zeķes, arī 
elastīgās zeķes (piemēram, zeķes slimniekiem ar paplašinātām vēnām) un apavus bez pazolēm. Pēc 
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kombinētās nomenklatūras klasifikācijas šī ir vienīgā preču grupa no trikotāžas apģērbu, to piederumu 
(ar KN kodu) 61 grupas, kas ir viena no piecām pēc eksporta apjoma lielākajām tekstila preču grupām. 
Galvenās valstis, uz kurām 2011. gadā tika eksportēti 6115 preču grupas produkti, ir Krievija (41,91%), 
Vācija (18,93%), Igaunija (18,39%) un Lietuva (6,95%). Pārējo nozīmīgāko eksporta partnervalstu 
īpatsvars preču realizācijā 2011. gadā bija salīdzinoši zems, proti, 0,30% - 2,41%.  

Kopumā, apskatot piecu gatavo apģērbu pēc eksporta apjoma lielākās preču grupas, var 
secināt, ka lielākā produkcijas daļa tiek eksportēta uz kaimiľvalstīm Igauniju un Krieviju, kā arī uz 
Skandināvijas valstīm, proti, Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. 

 
Attēls Nr. 16 

 Pārējo gatavo tekstilizstrādājumu un valkāta apģērba eksports un imports 2011. gadā pēc KN 
četru zīmju kodiem (Ls) 

Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 
 
 Saskaľā ar kombinētās nomenklatūras klasifikāciju pārējo gatavo tekstilizstrādājumu un valkāta 
apģērba ar KN kodu 63 galvenās preču grupas ar lielāko eksporta un importa apjomu ir 6302 un 6309. 
Nākamajā tabulā sniegts detalizēts šo galveno preču grupu un eksporta apjoma raksturojums. 
 

Tabula Nr. 20 Pārējo gatavo tekstilizstrādājumu un valkāta apģērba nozīmīgāko preču grupu 
raksturojums 

KN 
kods 

Preču grupa 
Eksports 2011. 
gadā (Ls milj.) 

Imports  2011. 
gadā (Ls milj.) 

6302  Gultas, galda, tualetes un virtuves veļa  6,79 5,94 

6309 

Tekstilizstrādājumi, t.sk. apģērbs un apģērba piederumi, kā arī to 
daļas,  segas un ceļotāju pledi, gultas, galda, tualetes un virtuves 
veļa, mēbeļu un dekoratīvais audums, apavi un galvassegas no 
jebkura materiāla, izľemot azbestu

25
 

6,12 10,89 

Avots: Eiropas Kopienu Padomes regula 
 

                                                      
 
 
25

 Šajā preču pozīcijā minētie izstrādājumi ietverami šādos gadījumos: ja tiem ir redzamas nodiluma pazīmes un tie piegādāti 

grēdās, pakās, maisos vai līdzīgā iepakojumā. 
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2011. gadā 6302 preču grupas, kas ietver gultas, galda, tualetes un virtuves veļu, eksports 
pārsniedza importu, sasniedzot attiecīgi Ls 6,79 milj. un Ls 5,94 milj. Otrā pēc importa un eksporta 
apjoma lielākajā preču grupā ar KN kodu 6309 2011. gadā importa apjoms krietni pārsniedza eksportu, 
proti, attiecīgi Ls10,89 milj. un Ls 6,12 milj. Šī preču grupa ietver lietotus tekstilizstrādājumus, t.sk. 
apģērbu un apģērba piederumus, to daļas, segas un ceļotāju pledus, gultas, galda, tualetes un virtuves 
veļu, mēbeļu un dekoratīvo audumu, apavus un galvassegas no jebkura materiāla, izľemot azbestu. 
Iepriekš minēto preču grupu galvenās eksporta valstis tiks analizētas turpinājumā.  

 
Attēls Nr. 17 

6302 preču grupas  eksports 2011. gadā sadalījumā pa valstīm (%) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
Galvenās valstis, uz kurām 2011. gadā eksportēti 6302 preču grupas produkti, ir Somija 

(33,36%), Igaunija (17,24%), Lietuva (13,71%) un Zviedrija (9,38%). Nedaudz mazāka daļa tiek 
eksportēta uz Rumāniju (7,83%) un Norvēģiju (5,22%). Pārējo nozīmīgāko eksporta partnervalstu 
īpatsvars preču realizācijā 2011. gadā bija salīdzinoši zems, proti, 1,01%  - 2,56%. 

 
Attēls Nr. 18 

6309 preču grupas eksports 2011. gadā sadalījumā pa valstīm (%) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
Galvenās valstis, uz kurām 2011. gadā eksportēti 6309 preču grupas produkti, ir Polija 

(32,52%), Krievija (30,26%) un Baltkrievija (20,82%), bet ievērojami mazāka produkcijas daļa (1,12% – 
2,53%) tiek eksportēta uz pārējām eksporta partnervalstīm. 
 Pārējo gatavo tekstilizstrādājumu un valkāta apģērba eksporta analīze rāda, ka galveno preču 
grupu lielākās eksporta valstis atšķiras. 6302 preču grupas produkti, kas ietver gultas, galda, tualetes un 
virtuves veļu, tiek eksportēti galvenokārt uz kaimiľvalstīm Igauniju un Lietuvu, kā arī Skandināvijas 
valstīm, Somiju un Zviedriju, bet 6309 preču grupa, kas ietver lietotus tekstilizstrādājumus, apavus un 
galvassegas no jebkura materiāla, izľemot azbestu, tiek eksportēta galvenokārt uz tādām kaimiľvalstīm 
kā Polija, Krievija un Baltkrievija. 

 
Attēls Nr. 19 

Profesionālo apģērbu eksporta izmaiņas 2008.  - 2011. gadā (Ls) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
Saskaľā ar kombinētās nomenklatūras klasifikāciju profesionālie apģērbi ir tekstila apģērbu un 

to piederumu preču grupas ar KN kodu 62 daļa. Analizējot profesionālo apģērbu eksporta izmaiľas 
2008.  - 2011. gadā, redzams, ka šīs preču grupas eksports samazinājās no Ls 14,2 milj. 2008. gadā 
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līdz Ls 8,7 milj. 2009. gadā ekonomikas krīzes dēļ. Turpmākajos trīs gados eksporta apjoms palielinājās, 
sasniedzot Ls 15,3 milj. Tas bija par  aptuveni Ls 1,1 milj. vairāk nekā profesionālo apģērbu eksports 
2008. gadā, kas līdz tam bija lielākais eksporta rādītājs (14,2 milj.). Profesionālo apģērbu eksporta 
apjomā analizētajā laika periodā vērojamas krasas izmaiľas, proti, 2009. gadā tas samazinājās par 
38,8%, salīdzinot ar 2008. gadu, bet turpmākajos divos gados tas pieauga attiecīgi par 9,4% un 61,4% 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Dati rāda, ka šis sektors pakāpeniski ir atguvies no ekonomikas 
krīzes ietekmes. 

 
Attēls Nr. 20 

Profesionālo apģērbu eksports 2011. gadā (%) 
Avots: Vieglās rūpniecības asociācija 

 
Galvenās valstis, uz kurām 2011. gadā eksportēti profesionālie apģērbi, ir Skandināvijas valstis, 

proti, Dānija (28,24%), Norvēģija (24,59%) un Zviedrija (22,26%). Nedaudz mazāka daļa tiek eksportēta 
uz Somiju (8,77%), Lielbritāniju (6,78%) un Nīderlandi (5,87%). Ľemot vērā to, ka galveno eksporta 
valstu maksātspēja ir ļoti augsta, nākotnē profesionālo apģērbu produkcijas realizācijā ārējos tirgos ir 
svarīgi saglabāt sadarbību ar šīm valstīm. 

 
Nozares attīstības prognozes vietējā tirgū 

Saskaľā ar iepriekš analizēto Latvijas tekstila nozarē vislielāko apgrozījuma daļu veido apģērbu 
ražošanas sektors, jo sektora apgrozījums 2010. gadā sasniedza Ls 99,2 milj., pieaugot par 19,4% 
salīdzinājumā ar 2009. gadu. Pārējos sektoros apgrozījums bija ievērojami mazāks, proti, 
tekstilizstrādājumu ražošanas un ādas, ādas izstrādājumu ražošanas sektorā tas bija attiecīgi Ls 55,3 
milj. un Ls 3,6 milj. (pieaugums par 20,2% un 20,8%). Pēc jaunākajiem publiski pieejamiem CSP datiem 
2009. gadā apgrozījums specializēto projektēšanas darbu sektorā bija Ls 8,7 milj. un apavu un ādas 
izstrādājumu remonta sektorā - Ls 1,5 milj., veidojot strauju pieaugumu par attiecīgi 63,5% un 36,7%, 
salīdzinot ar 2008. gadu. 

Uzľēmēju prognozes par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū sadalījumā 
pa uzľēmumu lieluma kategorijām ir apkopotas nākamajā attēlā. Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā 
daļa nozares uzľēmēju prognozē uzľēmuma apgrozījuma vietējā tirgū palikšanu līdzšinējā līmenī. To 
norādīja 69,4% mikrouzľēmēju, 78,9% mazo uzľēmēju, 93,1% vidējo uzľēmēju un 61,1% lielo 
uzľēmēju. Piektā daļa mikrouzľēmēju (19,4%) 2012. gadā vietējā tirgū paredz apgrozījuma 
samazināšanos. Turklāt šī ir vienīgā uzľēmumu kategorija, kurā respondenti prognozē apgrozījuma 
samazināšanos. Analizējot apgrozījuma pieauguma prognozes, var secināt, ka visoptimistiskākās 
prognozes norādījuši lielie uzľēmēji, no kuriem 38,9% respondentu 2012. gadā vietējā tirgū prognozē 
apgrozījuma pieaugumu.  

 
Attēls Nr. 21 

Uzņēmēju prognozes par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā tirgū  sadalījumā pa 
uzņēmumu lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 

28.24 

8.77 6.78 5.87 

24.59 22.26 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

DK FI GB NL NO SE 

38.9% 

6.9% 

21.1% 

11.1% 

61.1% 

93.1% 

78.9% 

69.4% 19.4% 

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

lielie          

vidējie       

mazie        

mikro        

Pieaugs Paliks tādā pašā līmenī Samazināsies 



 

  38 
 

Salīdzinot uzľēmēju viedokli par nozares attīstību tuvākajā nākotnē, vērojama tendences lielāku 
uzľēmumu pārstāvjiem sniegt optimistiskākas prognozes par apgrozījuma izmaiľām, jo 
mikrouzľēmumu kategorijā vairums respondentu prognozē nozares sašaurināšanas vai palikšanu tādā 
pašā līmenī, bet lielo uzľēmumu kategorijā vairums respondentu prognozē apgrozījuma palikšanu tādā 
pašā līmenī vai pieaugumu. Kopumā lielākā daļa tekstila nozares uzľēmēju prognozē, ka apgrozījums 
2012. gadā vietējā tirgū paliks tādā pašā līmenī vai pat pieaugs. 

 
Attēls Nr. 22 

Uzņēmēju prognozes par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā tirgū  sadalījumā pa 
reģioniem (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmēju prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū sadalījumā 
pa reģioniem, var secināt, ka visoptimistiskākie ir Kurzemes un Zemgales reģiona  tekstila nozares 
uzľēmēji. No tiem attiecīgi 27,3% un 25% respondentu 2012. gadā paredz uzľēmumu apgrozījuma 
pieaugumu, bet pārējie respondenti (attiecīgi 72,7% un 75%) prognozē apgrozījuma palikšanu līdzšinējā 
līmenī. Latgales reģionā vairums uzľēmēju (92,3%) prognozē, ka apgrozījums paliks tādā pašā līmenī, 
kas atbilst Rīgas, Pierīgas un Vidzemes uzľēmēju prognozēm (to norādījuši 64,3% - 82,1% 
respondentu). Salīdzinoši neliela Pierīgas, Rīgas un Vidzemes reģiona uzľēmēju daļa 2012. gadā 
vietējā tirgū prognozē apgrozījuma samazināšanos (3,6% - 14,3%). Aptaujas rezultāti liecina, ka 
būtiskas atšķirības apgrozījuma prognozēs reģionos nav vērojamas, jo  vairums respondentu visos 
reģionos prognozē, ka 2012. gadā apgrozījums paliks tādā pašā līmenī (64,3% - 92,3%). Tas atbilst 
apgrozījuma prognozēm sadalījumā pa uzľēmumu lieluma kategorijām, jo 61,1% - 93,1% respondentu 
prognozēja tādas pašas izmaiľas. 

Nozares attīstības prognozes eksporta tirgū 

Analizējot aptaujas rezultātus par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā eksporta tirgū, var secināt, 
ka liela daļa saražoto produkciju eksportējošo uzľēmēju prognozē eksporta pieaugumu. Piemēram, 
77,8% lielo uzľēmumu pārstāvju prognozē, ka uzľēmuma apgrozījums eksporta tirgū pieaugs. 

 
Attēls Nr. 23 

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

Avots: Aptaujas dati 
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Mazo uzľēmumu kategorijā vairums respondentu (42,1%) norādīja, ka tie nenodarbojas ar 

produkcijas eksportu, bet nedaudz mazāka respondentu daļa (39,5%) uzskata, ka 2012. gadā eksporta 
tirgū apgrozījums paliks tādā pašā līmenī. Vidējo uzľēmumu kategorijā uzľēmēju prognozes atbilst 
mazo uzľēmumu pārstāvju prognozēm, jo 39,4% aptaujāto paredz apgrozījuma palikšanu līdzšinējā 
līmenī, bet ievērojami mazāks ir to uzľēmēju skaits, kuri savu produkciju neeksportē, proti, 24,2%, 
salīdzinot ar 42,1% mazo uzľēmumu kategorijā.   

Aptaujas rezultāti liecina, ka 86,1% mikrouzľēmumu savu saražoto produkciju neeksportē, tādēļ 
šajā kategorijā vien attiecīgi 5,6% un 8,3% uzľēmēju prognozē, ka 2012. gadā eksporta tirgū 
apgrozījums paliks tādā pašā līmenī vai pieaugs. Kopumā lielo uzľēmumu pārstāvji ļoti optimistiski vērtē 
eksporta iespējas. 15,2% vidējo uzľēmumu pārstāvju prognozē, ka uzľēmuma apgrozījums 2012. gadā 
eksporta tirgū varētu samazināties, turklāt šī ir vienīgā uzľēmumu lieluma kategorija ar prognozētu 
apgrozījuma samazināšanos. 

Salīdzinot uzľēmēju viedokli par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā un eksporta tirgū, 
secinām, ka uzľēmēju prognozes ir pozitīvākas par eksporta tirgu. Izvērtējot vietējā tirgus apgrozījumu, 
visās uzľēmumu lieluma kategorijās vairums respondentu prognozēja apgrozījuma palikšanu tādā pašā 
līmenī, bet, analizējot eksportējošo uzľēmumu pārstāvju prognozes par apgrozījuma izmaiľām eksporta 
tirgū, tikai mazo un vidējo uzľēmumu kategorijā vairums respondentu prognozē  apgrozījuma palikšanu 
tādā pašā līmenī, bet lielākā daļa lielo uzľēmumu pārstāvju (77,8%) eksporta tirgū paredz apgrozījuma 
pieaugumu. Turklāt vietējā tirgū vairums lielo uzľēmumu pārstāvju (61,1%) prognozē apgrozījuma 
palikšanu tādā pašā līmenī. 

 
Attēls Nr. 24 

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

Avots: Aptaujas dati 

Analizējot uzľēmēju aptaujas rezultātus dažādos Latvijas reģionos, var secināt, ka vairums 
respondentu Rīgas (43,8%), Pierīgas (71,4%), Vidzemes (46,4%), Zemgales (43,8%) un Latgales 
reģionā (53,8%) savu produkciju neeksportē. Visvairāk savu produkciju eksportējošo uzľēmumu pēc 
aptaujas datiem ir Kurzemes reģionā, jo vien 22,7% šī reģiona uzľēmēju norādīja, ka nenodarbojas ar 
eksportu. 

Analizējot eksportējošos uzľēmumus, secinām, ka liela daļa Vidzemes un Kurzemes reģiona 
uzľēmēju (attiecīgi 42,9% un 36,4% no visiem respondentiem) prognozē, ka 2012. gadā eksporta tirgū 
apgrozījums paliks tādā pašā līmenī. Vairums Rīgas un Zemgales reģiona uzľēmēju (attiecīgi 37,5% un 
31,3% no visiem respondentiem) prognozē apgrozījuma pieaugumu. Latgales reģionā respondentu 
domas atšķiras – vienāda aptaujāto daļa (23,1%) paredz apgrozījuma palikšanu līdzšinējā līmenī un 
pieaugumu. 
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Salīdzinot uzľēmēju prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā un eksporta tirgū, 
secinām, ka Zemgales un Rīgas reģiona eksportējošo uzľēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiľām 
eksporta tirgū ir optimistiskākas, bet Vidzemes un Kurzemes reģionā prognozes par apgrozījuma 
izmaiľām vietējā un eksporta tirgū ir tādas pašas, proti, apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī. 

6.3. Investīcijas un sadarbība 
Nākamais attēls parāda kopējo Latvijas apstrādes rūpniecības investīciju struktūru un tās 

izmaiľas laika periodā no 2004. līdz 2011. gadam. Analizējot vieglās rūpniecības nozares investīciju 
struktūru, redzams, ka vieglās rūpniecības nozares investīciju daļai kopējā investīciju apjomā apstrādes 
rūpniecībā ir tendence samazināties, proti, no 2004. līdz 2007. gadam to īpatsvars bija 2,7%, bet     
2011. gada 11 mēnešos nozares investīcijas veidoja tikai 1% no apstrādes rūpniecības investīciju 
kopējā apjoma. 

Tabula Nr. 21 Apstrādes rūpniecības investīciju izmaiņas un struktūra  2004.  – 2011. gadā (%) 

Pieauguma temps (%) Investīciju struktūra (%) 

Gads 
2004 - 2007 
vidēji gadā 

2009 2010 
2011 (11 

mēnešos)* 
2004 - 2007 
vidēji gadā 

2009 2010 
2011 (11 

mēnešos)* 

Pārtikas rūpniecība -1,8 -52 -6,1 57,2 21,8 15,1 13,4 14,7 

Vieglā rūpniecība  -13,3 -32,8 -30 19,3 2,7 2,5 1,7 1 

Kokapstrāde 18,2 -88,3 139,6 174 26,4 8,4 19,1 30,4 

Papīra ražošana un 
izdevējdarbība 20,2 -71,5 152,6 144,5 7,2 2,5 5,9 3 

Ķīmiskā rūpniecība un tās 
saskarnozares 24,3 -11,4 16,3 6,4 7,6 12,2 13,5 10 

Pārējo nemetālisko minerālu 
izstrādājumu ražošana** 79 -19,7 -51,9 -75,4 14,4 39,3 17,9 7,7 

Metāli un metālizstrādājumu 
ražošana** 20,5 -59,4 130,1 420,1 7,1 7 15,2 23,1 

Mašīnu un iekārtu ražošana 9 -43,7 90,1 117,4 2,1 2 3,6 1,1 

Elektrisko un optisko iekārtu 
ražošana 7,1 -53,7 15,8 130,7 2,5 1,1 1,9 1,5 

Transporta līdzekļu ražošana 25 0,4 43,2 183,3 2,3 4,5 3,5 4,8 

Pārējās rūpniecības nozares 20,9 -27 -23,7 168 5,8 5,4 4,3 2,7 

*Novērtēts pēc ceturkšľa datiem **Ekonomikas ministrijas novērtējums 

Avots: Ekonomikas ministrija
26

 

Arī statistikas dati par investīciju izmaiľām no 2004. līdz 2011. gadam  atbilst iepriekš 
analizētajam, jo laika periodā no 2004. līdz 2010. gadam vieglās rūpniecības nozares investīcijas 
samazinājās. Vislielākais investīciju samazinājums bija vērojams 2009. gadā, kad tās samazinājās par 
32,8%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

Pozitīvākas tendences vērojamas 2011. gada 11 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada 
attiecīgo periodu, jo investīcijas nozarē pieauga par 19,3%. Tas liecina, ka vieglās rūpniecības nozare ir 
pakāpeniski atguvusies no krīzes ietekmes.  

Analizējot vieglās rūpniecības nozares investīcijas salīdzinājumā ar citām apstrādes rūpniecības 
nozarēm, redzams, ka 2011. gada 11 mēnešos vieglās rūpniecības nozares investīciju īpatsvars (1%) 
bija vismazākais investīciju struktūrā. Arī investīciju pieaugums par 19,3% 2011. gada 11 mēnešos 
salīdzinājumā ar investīciju izmaiľām citās apstrādes rūpniecības nozarēs ir salīdzinoši mazs. Tas bija 
trešais zemākais investīciju izmaiľu rādītājs aiz pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas 
(samazinājums par 75,4%) un ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozarēm (pieaugums par 6,4%), 
turklāt šo nozaru īpatsvars apstrādes rūpniecības investīciju struktūrā ir ievērojami lielāks nekā vieglās 
rūpniecības nozarē, proti, attiecīgi 7,7% un 10%. 

Bruto kapitālieguldījumi nozarē raksturo investīcijas, kuras komersanti novirza pamatlīdzekļu 
iegādei uzľēmējdarbības attīstībai un ražošanas kapacitātes palielināšanai, t.sk. investīcijas zemes, ēku 
iegādei, investīcijas nepabeigtajos būvniecības objektos, kā arī tādu iekārtu un mašīnu iegādei, kuru 
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 Ekonomikas ministrija, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, 2011. gada decembris, Rīga 
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ekspluatācijas laiks pārsniedz vienu gadu.
27

 Ľemot vērā to, ka tekstila nozarē būtisks gatavās 
produkcijas saražošanas aspekts ir materiālais nodrošinājums, bruto kapitālieguldījumu apjoms nozarē ir 
īpaši svarīgs. 

Izvērtējot nozarē darbojošos uzľēmumu bruto kapitālieguldījumu izmaiľas, secinām, ka 
vislielāko bruto kapitālieguldījumu daļu nozarē veido tekstilizstrādājumu ražošanas sektors. Laika 
periodā no 2005. līdz 2006. gadam sektora bruto kapitālieguldījumu apjoms audzis no  Ls 9,3 milj. līdz 
Ls 12,7 milj., bet, sākot ar 2007. gadu, bruto kapitālieguldījumu apjomam ir tendence samazināties. 
Vislielākais kapitālieguldījumu apjoma kritums vērojams 2010. gadā, kad tas samazinājās par 67,8%, 
salīdzinot ar 2009. gadu. 

Tabula Nr. 22 Bruto kapitālieguldījumi Latvijā  sadalījumā pa tekstila nozares sektoriem 2005. - 
2010. gadā (Ls tūkst.)

28
 

Gads 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 

(C13) 
Tekstilizstrādājumu 
ražošana 

9 326 36,1% 12 695 -24,6% 9 578 -4,0% 9 194 -29,7% 6 466 -67,8% 2 079 

(C14) Apģērbu 
ražošana 

8 878 -31,2% 6 106 38,2% 8 436 -51,6% 4 083 -1,2% 4 036 -46,1% 2 174 

(C14) Ādas un ādas 
izstrādājumu 
ražošana 

nav datu - nav datu - nav datu - nav datu - 33 112,1% 70 

(M7410) 
Specializētie 
projektēšanas darbi 

575 205,2% 1755 -3,0% 1 702 -61,3% 659 -43,9% 370 -16,1% 310 

(S9523) Apavu un 
ādas izstrādājumu 
remonts 

108 46,3% 158 0,6% 159 60,4% 255 -59,6% 103 -73,7% 27 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

No 2008. līdz 2010. gadam bruto kapitālieguldījumu apjoma izmaiľas apģērbu ražošanas 
sektorā atbilst izmaiľām tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā, jo kapitālieguldījumos vērojams kritums 
no Ls 4,1 milj.  līdz Ls 2,2 milj. Turklāt apģērbu ražošanas sektorā kapitālieguldījumu samazinājums 
2009. un 2010. gadā ir mazāks nekā iepriekš analizētajā sektorā, proti, attiecīgi 1,2% un 46,1%.  

Bruto kapitālieguldījumi ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā ir salīdzinoši nelieli, proti, 
2009. un 2010. gadā tie bija vien attiecīgi Ls 33 tūkst. un Ls 70 tūkst., pieaugot par 112,1%. 2010. gadā 
tas bija lielākais kapitālieguldījumu pieaugums salīdzinājumā ar citiem sektoriem, kuros bija vērojams 
kapitālieguldījumu samazinājums par 46% - 68%. 

Kopumā redzams, ka bruto kapitālieguldījumu apjoms starp dažādiem tekstila nozares sektoriem 
būtiski atšķiras. Ievērojami lielāki kapitālieguldījumi ir tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā, lai gan 
vispārējās kapitālieguldījumu apjoma izmaiľas ir līdzīgas. Situācija atšķiras ādas un ādas izstrādājumu 
ražošanas sektorā, kurā ir salīdzinoši nelieli kapitālieguldījumi, tādēļ pat neliels absolūtais 
kapitālieguldījumu apjoms veido krasas procentuālās izmaiľas salīdzinājumā ar citiem sektoriem.  

Pamatojoties uz iepriekš analizēto, secinām, ka kapitālieguldījumu apjoms nav proporcionāls 
ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaitam nozarē, jo lielāki bruto kapitālieguldījumi vērojami 
tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā, bet kā nākamais pēc kapitālieguldījumu apmēra ir apģērbu 
ražošanas sektors. Savukārt analizējot tekstila nozares ekonomiski aktīvo statistikas vienību īpatsvaru 
2010. gadā, vien 25,3% šādu vienību darbojās tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā, bet lielākā daļa 
(70,4%) apģērbu ražošanas sektorā. Ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā darbojās gandrīz 
sešas reizes mazāk ekonomisko aktīvo statistikas vienību nekā apģērbu ražošanas sektorā (attiecīgi 
4,3% un 25,3%), bet kapitālieguldījumu apjoms šajā sektorā 2010.  gadā bija 31 reizi lielāks nekā ādas 
un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā. 
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 Centrālā statistikas pārvalde, 2011. gads 
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/rupnbuvn/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Iek%F0zemes%20tirdzniec%EEba%20un%20mak
sas%20pakalpojumi/TI011lv.htm 
28

 Bruto kapitālieguldījumu kopsumma ietver visus katra sektora apakšsektorus 

http://data.csb.gov.lv/DATABASE/rupnbuvn/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Iek%F0zemes%20tirdzniec%EEba%20un%20maksas%20pakalpojumi/TI011lv.htm
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/rupnbuvn/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Iek%F0zemes%20tirdzniec%EEba%20un%20maksas%20pakalpojumi/TI011lv.htm
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Tabula Nr. 23 Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās tekstila nozares sektoros (Ls 
tūkst.)

29
 

Nace.red.2. Gads 2009 2010 2009/2010 (%) 

13 Tekstilizstrādājumu ražošana 1 192 33 -97,2% 

(13.1)  
Tekstilšķiedru sagatavošana un 
vērpšana 18 10 -44,0% 

(13.2)  Tekstilmateriālu aušana 1 168 13 -98,8% 

(13.3)  Tekstilmateriālu apdare 6 10 63,1% 

14 Apģērbu ražošana 5 692 3 887 -31,7% 

(14.1)  
Apģērbu ražošana, izņemot 
kažokādu apģērbu 3 668 1 680 -54,2% 

(14.11)  Ādas apģērbu ražošana 0 12 - 

(14.12)  Darba apģērbu ražošana 220 321 45,9% 

(14.13)  Pārējo virsdrēbju ražošana 662 429 -35,2% 

(14.14)  Apakšveļas ražošana 625 864 38,3% 

(14.2)  Kažokādu izstrādājumu ražošana 0 0 - 

(14.3)  
Trikotāžas izstrādājumu 
ražošana 368 493 34,1% 

(14.31)  Trikotāžas zeķu ražošana 149 87 -41,4% 

15 
Ādas un ādas izstrādājumu 
ražošana 33 70 112,6% 

(15.1)  

Ādu miecēšana un apstrāde; 
ceļojuma piederumu, somu un 
zirglietu piederumu ražošana; 
kažokādu apstrāde un krāsošana 29 48 64,3% 

(15.2)  Apavu ražošana 4 23 462,9% 

74.10 
Specializētie projektēšanas 
darbi 370 310 -16,1% 

95.23 
Apavu un ādas izstrādājumu 
remonts 103 27 -73,7% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot bruto kapitālieguldījumus tekstila nozares sektoros, var secināt, ka 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu lielākais kapitālieguldījumu samazinājums bija tekstilizstrādājumu ražošanā 
(97,2%). To lielā mērā ietekmēja tekstilmateriālu aušanas apakšsektora kapitālieguldījumu 
samazinājums par 98,8%. Arī  apģērbu ražošanā 2010. gadā bija vērojams straujš kapitālieguldījumu 
kritums par 31,7% salīdzinājumā ar 2009. gadu. To lielā mērā ietekmēja kapitālieguldījumu 
samazinājums par 54,2% apģērbu ražošanas, izľemot kažokādu apģērbu, apakššektorā.   

Savukārt ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā kapitālieguldījumi 2010. gadā strauji 
pieauga par 112,6% salīdzinājumā ar 2009. gadu. Lielāko pieaugumu veidoja apavu ražošanas 
apakšsektors, kurā attiecīgajā laika periodā kapitālieguldījumi palielinājās par 462,9%. 

 Specializēto projektēšanas darbu un apavu un ādas izstrādājumu remonta sektorā 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu tendences atbilst tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas sektorā 
novērotajam, proti, 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu kapitālieguldījumi samazinājās attiecīgi par 
16,1% un 73,7%. 

 Kopumā kapitālieguldījumu analīze rāda, ka lielākajā daļā analizēto apakšsektoru 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu bija vērojams to samazinājums, kas skaidrojams ar uzľēmumu skaita 
samazinājumu lielākajā daļā apakšsektoru. 
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Tabula Nr. 24 Bruto kapitālieguldījumi Eiropā sadalījumā pa tekstila nozares sektoriem 
2009. - 2010. gadā (Ls milj.) 

Sektors Gads 

Valsts 

Vācija Spānija Francija Itālija Latvija Lietuva Igaunija 
Lielbri- 
tānija 

ES-27 

(C13) 
Tekstilizstrādājumu 

ražošana 

2009 209,4 83,5 nav datu 561,6 6,4 7,0 5,3 85,9 nav datu 

2010 203,3 97,5 nav datu nav datu 2,0 4,3 5,3 108,0 nav datu 

2009/2010 -2,95% 16,75% - - -68,13% -38,38% 0,00% 25,70% - 

(C14) Apģērbu 
ražošana 

2009 76,0 80,3 nav datu 416,4 4,6 4,1 2,0 14,0 nav datu 

2010 74,4 48,3 nav datu nav datu 2,2 4,5 2,3 26,4 nav datu 

2009/2010 -2,22% -39,84% - - -52,31% 10,34% 17,86% 88,44% - 

(C15) Ādas un 
ādas izstrādājumu 

ražošana 

2009 78,4 36,9 nav datu 429,1 0,0 0,5 0,6 8,2 nav datu 

2010 37,5 67,1 nav datu nav datu 0,1 0,4 0,6 22,7 nav datu 

2009/2010 -52,15% 81,90% - - - -28,57% 12,50% 176,07% - 

(M7410) 
Specializētie 

projektēšanas 
darbi 

2009 45,1 19,5 nav datu 35,0 0,4 0,07 0,4 54,5 nav datu 

2010 nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

2009/2010 - - - - - - - - - 

(S9523) Apavu un 
ādas izstrādājumu 

remonts 

2009 3,0 nav datu nav datu 0,7 0,07 0,0 nav datu 0,3 nav datu 

2010 nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu nav datu 

2009/2010 - - - - - - - - - 

Avots: Eurostat 

Analizējot bruto kapitālieguldījumus materiālās lietās Eiropas valstīs 2009. un 2010. gadā, 
redzams, ka arī Eiropas valstīs uzľēmēji visvairāk finanšu līdzekļus iegulda tekstilizstrādājumu 
ražošanas sektorā. Turklāt 2010. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, bruto kapitālieguldījumu kritums Latvijā 
par 68% bija krietni straujāks nekā citās Eiropas valstīs. Tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā Latvijā 
bruto kapitālieguldījumi samazinājās par 68%, kamēr Lietuvā kritums bija par 38%, bet Igaunijā 
kapitālieguldījumu apmērs nemainījās. 2010. gadā apģērbu ražošanas sektorā Latvijā bruto 
kapitālieguldījumi samazinājās par 52%, kamēr Lietuvā un Igaunijā tie pieauga attiecīgi par 10% un 
18%. 

6.4. Nozares SVID analīze 
Nozares SVID analīze izstrādāta, pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas publiski pieejamo 

informāciju par nozares pašreizējo tirgus situāciju un tās attīstību, kā arī papildināta ar intervijās ar 
nozares uzľēmumu pārstāvjiem iegūto informāciju. Papildus tam analīze papildināta ar Vieglās 
rūpniecības asociācijas sniegto informāciju. 

Tabula Nr. 25 Tekstila nozares SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

- Salīdzinoši īss pasūtījumu izpildes laiks un 
drošas piegādes 

- Kvalificēts, elastīgs un salīdzinoši lēts 
darbaspēks  

- Uzľēmumi izmanto mūsdienīgas ražošanas 
iekārtas 

- Elastīga ražošana, iespējas ražot mazas 
produkcijas partijas, dažādot dizainu, 
izmantojamos materiālus un izpildīt specifikas 

- Zema Latvijas zīmolu atpazīstamība ES valstīs 

- Zema IT izmantošana ražošanā 

- Ierobežota klientu daudzveidība, jo bieži vērojama 
uzľēmumu atkarība no viena vai dažiem 
ilgtermiľa pasūtītājiem 

- Nekonkurētspējīgs atalgojums nozarē 
nodarbinātajiem 

- Pastāvīgs darbinieku trūkums. Būtiski trūkst 
darbinieki ražošanā, proti, šuvēji, audēji. Šobrīd 
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patērētāju vēlmes  

- Ilgstoša pieredze sadarbībā ar NVS valstīm, 
piemēram, Krieviju

30
 

- Nozares orientācija uz eksportu (2011.gadā 
tekstila nozares eksporta īpatsvars bija 83,3% 
saražotās produkcijas) 

- Ir izmantojama vietējo zinātnieku, ražotāju un citu 
speciālistu pieredze un zināšanas 

- Iespēja ražot produktus ar augstu pievienoto 
vērtību 

- Attīstītas tehnologu, projektētāju un dizaina 
iespējas nozares uzľēmumos 

 

 

izglītības iestādēs sagatavotie speciālisti ir vairāk 
orientēti uz individuālo apģērbu, materiālu 
izgatavošanu, nevis rūpniecisko ražošanu 

- Nozares profesijās vērojams salīdzinoši 
nogurdinošs darbs, turklāt pastāv būtisks 
arodslimību risks 

- Salīdzinoši vāja izglītības iestāžu un darba devēju 
sadarbība, jo uzľēmēji galvenokārt pasniedz 
lekcijas, piedalās prakses organizēšanā, bet tādi 
sadarbības veidi kā uzľēmēju piešķirtās 
stipendijas audzēkľiem, mācību programmu 
izstrādes līdzfinansēšana, uzľēmēju dāvinājumi 
izglītības iestādēm un ziedojumi izglītības 
iestādēm materiālās bāzes uzlabošanai praktiski 
netiek īstenoti vai tiek īstenoti reti

31
 

- Visu ražošanā nepieciešamo resursu, it īpaši, 
energoresursu, cenu pieaugums, kas varētu 
palielināt ražošanas pašizmaksu, mazinot nozares 
uzľēmumu konkurētspēju 

- Praktiski tekstila nozarē ir ierobežotas iespējas 
saľemt valsts un Eiropas Savienības 
struktūrfondu atbalstu 

- Ierobežoti finansiālie resursi pielietojamās 
zinātnes pētījumu veikšanai un kompleksu 
pētījumu veikšanai par vietējo izejvielu 
izmantošanu, t.sk. izejvielu audzēšana, 
pirmapstrāde, pārstrāde un realizācija, piemēram, 
Latvijā audzēto tekstilšķiedru izmantošanai  

Iespējas Draudi 

- Rūpnieciskā dizaina attīstīšana, kas nodrošinātu 
iespēju saražoto produkciju tirgū pozicionēt kā 
atšķirīgu un jaunu, paaugstinot gan produkta 
pievienoto vērtību, gan pieprasījumu un 
starptautisko konkurētspēju 

- Klasteru attīstība nozarē, lai veicinātu savstarpēji 
nesaistītu nozaru komersantu un saistīto 
institūciju (izglītības, pētniecības institūciju) 
sadarbību, piemēram, kopīgu projektu 
īstenošanu, veicinot nozares un uzľēmēju 
konkurētspēju, palielinot eksporta apjomu 
ieviešot ražošanā inovatīvus produktus 

- Tehniskā tekstila ražošanas attīstīšana, 
piemēram, agro, mājas, apģērbu, industriālais 
tekstils, ģeotekstils, tekstils medicīnai, 
celtniecībai, transportam, iepakojumam, drošībai, 
sportam un  ekoloģijai, kā arī  gudrie un 
inteliģentie tekstilizstrādājumi  

- Iespēja ražot produktus ar augstu pievienoto 
vērtību 

- Neziľa par galveno tirdzniecības partnervalstu 
attīstības perspektīvām  

- Konkurence ar ārvalstu zīmoliem, kas parādās 
Latvijas tirgū, t.sk. ar tekstila lielražotājvalstīm 

- Mikrouzľēmumu kategorijā tikai mazāk kā puse 
(36,1%) uzľēmumu ir gatavi finansēt darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšanu.  Tas liecina, ka 
uzľēmumu darbiniekiem ir ierobežotas iespējas 
mikrouzľēmumos attīstīt savas zināšanas un 
prasmes

32
 

- Konkurence ar valstīm, kurās ir zemākas 
darbaspēka izmaksas 

- Visu ražošanā nepieciešamo resursu, it īpaši, 
energoresursu, cenu pieaugums, kas varētu 
palielināt ražošanas pašizmaksu, mazinot nozares 
uzľēmumu konkurētspēju.  Tas var ietekmēt 
pieprasījumu un piedāvājumu gan vietējā, gan 
ārvalstu tirgū 

- Draudi atalgojumam pieaugt salīdzinoši straujāk 
nekā strādājošo produktivitātei 
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 „Apstrādes rūpniecības perspektīvas nozaru griezumā, prognozējamā nozaru restrukturizācija līdz 2020. gadam”, Gala ziľojums,  
SIA Baltijas Konsultācijas, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas uzdevumā, 2007. gada 28.februārī 
31

 Izglītības iestāžu aptauja 
32 Uzľēmēju aptaujas dati 
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7. Nozares darbaspēka raksturojums un 
prognozes 

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

7.1. Darbinieku raksturojums pa vecuma un dzimuma 
grupām 

Analizējot aptaujāto nozares uzľēmumu darbiniekus sadalījumā pa vecuma grupām            
(Attēls Nr. 25), redzams, ka tekstilizstrādājumu, apģērbu ražošanas un specializēto projektēšanas darbu 
sektorā visvairāk darbinieku ir vecumā no 25 līdz 40 gadiem (to norādījuši 47% respondentu). Pēc 
aptaujas datiem darbinieki vecumā līdz 25 gadiem un robežās no 41 līdz 50 gadiem veido attiecīgi 
21,1% un 18,1% no kopējā darbinieku skaita šajā sektorā. Salīdzinoši neliels ir to darbinieku skaits, kuri 
ir vecāki par 51 gadu, proti, 13,8% no kopējā darbinieku skaita sektorā. 

 

Attēls Nr. 25 
Uzņēmumu darbinieku sadalījums pa vecuma grupām nozares sektoros (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Aptaujas rezultāti rāda, ka arī ādas un ādas izstrādājumu ražošanas, apavu un ādas 
izstrādājumu remonta sektorā lielāko darbinieku skaitu veido strādājošie vecumā no 25 līdz 40 gadiem 
(32,9%). Nedaudz mazāk strādājošo ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem (30,8%) un vecumā no 51 līdz 60 
gadiem (26%), bet vecuma grupā virs 60 gadiem šajā sektorā tiek nodarbināti vien 3% strādājošo. 

Vismazākais darbinieku īpatsvars abos iepriekš analizētajos sektoros ir darbinieki, kuri vecāki 
par 60 gadiem (2,2% - 3%). Rezultāti liecina, ka tekstilizstrādājumu, apģērbu ražošanas un specializēto 
projektēšanas darbu sektorā darbinieku novecošanās kopumā nav problēma, bet  ādas un ādas 
izstrādājumu ražošanas, apavu un ādas izstrādājumu remonta sektorā nākotnē darbinieku novecošanās  
varētu būt problēma, jo ceturtā daļa no nodarbinātajiem šajā sektorā ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem, bet 
gandrīz trešā daļa (30,8%) strādājošo ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem. 

7.3% 

21.1% 

32.9% 

47.0% 

30.8% 

18.1% 

26.0% 

11.6% 

3.0% 

2.2% 

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

(15) Ādas un ādas izstrādājumu ražošana; (95.23) 
Apavu un ādas izstrādājumu remonts 

(13) Tekstilizstrādājumu ražošana; (14) Apģērbu 
ražošana; (74.10) Specializētie projektēšanas 

darbi 

līdz 25g. veci 25-40g.veci 41-50g. veci 51-60g.veci virs 60g. veci 
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Attēls Nr. 26 

Darbinieku īpatsvars sadalījumā pa dzimuma grupām (%)  
Avots: Aptaujas dati 

 
Analizējot sieviešu un vīriešu īpatsvaru tekstila nozarē, var secināt, ka visās vecuma grupās 

lielākā daļa nodarbināto ir sievietes (95,2% - 98,8%). Vismazāk vīriešu šajā nozarē ir nodarbināti 
vecuma grupā no 51 līdz 60 gadiem (1,2%), bet visvairāk vīriešu ir vecuma grupā virs 60 gadiem (4,8%). 
Nevienā no vecuma grupām nav būtisku atšķirību sieviešu un vīriešu īpatsvarā nozarē, jo sieviešu skaits 
ievērojami pārsniedz vīriešu skaitu, piemēram, vecumā no 51 līdz 60 gadiem tas ir pat 82 reizes lielāks 
nekā vīriešu skaits šajā vecuma grupā. 

7.2. Darbinieku mainības raksturojums 
Analizējot tekstila nozares darbinieku mainības tendences sadalījumā pa reģioniem, redzams, 

ka viszemākā darbinieku mainība vērojama Kurzemes reģionā, proti, 81,8% uzľēmumu tā ir robežās no 
0% - 10% gadā, bet salīdzinoši lielāka tā ir Zemgales reģionā, jo 68,8% uzľēmumu darbinieku mainība ir 
robežās no 0% - 10% gadā, 18,8% uzľēmumu – robežās no 11% - 20% gadā, bet 12,2% uzľēmumu – 
robežās no 21% - 30% gadā) (Attēls Nr. 27). 

 
Attēls Nr. 27 

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

 
Kopumā visos reģionos lielākā uzľēmēju daļa norādīja, ka darbinieku mainība ir robežās no   

0% -10%, bet nevienā no reģioniem netika identificēti uzľēmumi ar darbinieku mainību virs 30% gadā. 
Tas liecina, ka strādājošo darbavietu nodrošinājums nozarē ir stabils, proti, 68,8% - 81,8% uzľēmumu 
darbinieku mainība ir 0% - 10% gadā sadalījumā pa reģioniem, turklāt būtiskas atšķirības darbinieku 
mainībā reģionos nav vērojamas. 

95.2% 

98.8% 

98.6% 

98.4% 

96.8% 

4.8% 

1.2% 

1.4% 

1.6% 

3.2% 

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

virs 60g. 

51-60g. 

41-50g.  

25-40g. 

līdz 25g. 

Sievietes Vīrieši 

69.2% 

68.8% 

81.8% 

71.4% 

78.6% 

81.3% 

23.1% 

18.8% 

18.2% 

21.4% 

14.3% 

15.6% 

7.7% 

12.5% 

7.1% 

7.1% 

3.1% 

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

Latgales reģions 

Zemgales reģions 

Kurzemes reģions 

Vidzemes reģions 

Pierīgas reģions 

Rīgas reģions 

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



 

  47 
 

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības pārstāve norāda, ka darbinieku mainība nozarē ir 
galvenokārt saistīta ar darba devēja attieksmi, darbinieku vēlmi meklēt labākus darba apstākļus un 
augstāku atalgojumu. Ľemot vērā iepriekš analizētos darbinieku mainības rezultātus nozarē, var secināt, 
ka pašlaik darba apstākļi un atalgojums nozarē ir apmierinoši, jo lielākajā daļā uzľēmumu darbinieku 
mainība ir zema (robežās no 0% – 10%). 

7.3. Nozarē strādājošo kompetences un prasmes 
Analizējot tekstila nozares jauno darbinieku, proti, pēdējos trīs gados izglītības iestādi beigušo, 

darbinieku profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmes, visaugstāk tiek vērtēta mērķtiecība (29,8% 
un 40,4% respondentu šo kritēriju novērtēja attiecīgi ar 5 un 4) un darba prasmes (17,9% un 46,4%).  

 

  
Attēls Nr. 28 

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

Avots: Aptaujas dati 

Vērtējot tekstila nozares pieredzējušo darbinieku, proti, vairāk nekā pirms trīs gadiem izglītības 
iestādi beigušo darbinieku, zināšanas, prasmes un attieksmes visaugstāk tiek vērtēta attieksme pret 
darba pienākumiem (30,5% un 45% respondentu šo kritēriju novērtēja attiecīgi ar 5 un 4), spēja 
iekļauties kolektīvā (25,8% un 46,4%) un mērķtiecība (29,1% un 41,1%).  

Aptaujas rezultāti liecina, ka pieredzējušo un jauno darbinieku mērķtiecība ir augsta, bet 
aptaujas ietvaros zemas zināšanas, prasmes un attieksmes jauno un pieredzējušo darbinieku vidū 
netika identificētas. 
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7.4. Nozares darbinieku atlases kritēriji 
Izvērtējot atlases kritērijus, kurus izmanto darba devēji, pieľemot darbā darbiniekus vienkāršo 

profesiju (pakalpojumu sniegšanas) un vadības līmenī tekstila nozarē, secinām, ka vienkāršo profesiju 
līmenī vissvarīgākais darbinieku atlases kritērijs ir darba prasmju demonstrējums (43% respondentu to 
novērtēja ar 5). Svešvalodu zināšanām vienkāršo profesiju līmenī ir neliela nozīme (to norādījuši 31,8%), 
bet 13,9% aptaujāto uzskata, ka tām praktiski nav nozīmes. 

Izvērtējot atlases kritērijus, kurus izmanto darba devēji, pieľemot darbā darbiniekus vadības  
līmenī tekstila nozarē (Attēls Nr. 29), secinām, ka vissvarīgākie darbinieku atlases kritēriji ir darba 
prasmju demonstrējums, jo 41,7% respondentu šo kritēriju raksturo kā ļoti svarīgu. Pēc 44,4% 
respondentu domām ļoti svarīgs ir arī profesionālās izglītības dokuments (sertifikāts).  

 

Attēls Nr. 29 
Tekstila nozares uzņēmumos izmantotie atlases kritēriji, pieņemot darbā darbiniekus vienkāršo 

profesiju un vadības līmenī (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 
Salīdzinot atlases kritērijus vienkāršo profesiju un vadības līmeľa darbiniekiem, secinām, ka 

vienīgais kopīgais atlases kritērijs, kas abos amatu līmeľos tiek uzskatīts par svarīgu, ir darba prasmju 
demonstrējums. Turklāt, izvērtējot tādus kritērijus kā personiskais iespaids un svešvalodu zināšanas, 
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uzľēmēju viedoklis atšķiras, jo tāda pati respondentu daļa šos kritērijus vērtē kā zemas, augstas vai 
vidēji augstas nozīmes. 

7.5. Nozares darbinieku pieejamība darba tirgū 
(vakances) 

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

Analīzes sākumā attēlots brīvo darbavietu skaits tekstila nozarē 2010. gada 31. decembrī un 
2011. gada 30. novembrī. Pēc NVA datiem vispieprasītākās profesijas tekstila nozarē ir šuvēja un 
šūšanas iekārtu operatora profesijas. Latvijā 2010. gada 31. decembrī šajās nozares profesijās kopumā 
bija attiecīgi 77 un 44 brīvu darbavietu, bet 2011. gada 30. novembrī attiecīgi 99 un 40 brīvu darbavietu, 
turklāt gada laikā brīvo darba vietu skaits šuvēja profesijā palielinājās par 11, bet šūšanas iekārtu 
operatora profesijā brīvo darbavietu skaits samazinājās par četrām.  

Tabula Nr. 26 Brīvas darbavietas 30.11.2011. un 31.12.2010
33

 

Profesija 
Vietu skaits 
30.11.2011 

Vietu skaits 
31.12.2010 

Ādas priekšmetu izgatavotājs 0 1 

Adītājs 0 4 

Apavu labotājs 0 2 

Apģērbu dizaina speciālists 0 1 

Apģērbu konstruktors 0 5 

Apģērbu modelētājs 0 1 

Apģērbu šuvējs 1 34 

Drēbnieks 9 3 

Gludināšanas operators 3 1 

Kurpnieks 2 1 

Palīgšuvējs 0 5 

Piegriezējs 1 9 

Šūšanas iekārtu operators 40 44 

Šūšanas operators 0 3 

Šūšanas tehnologs 1 8 

Šuvējs 99 77 

Tamborētājs 0 2 

Veļas gludinātājs 0 1 

Kopā 156 202 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Ievērojams brīvo darbavietu skaits 2010. gada 31. decembrī bija arī apģērbu šuvēja profesijā 
(34), bet 2011. gada 30. novembrī šīs profesijas darbavietas samazinājās līdz vienai vakancei.  
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Zīmīgi, ka apavu un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā 2011. gada 30.novembrī nebija 
reģistrētu brīvo darbavietu (ādas priekšmetu izgatavotāja un apavu labotāja profesijās). Līdzīgi arī tādās 
profesijās kā tamborētājs, veļas gludinātājs, šūšanas operators, palīgšuvējs, adītājs, apģērbu 
modelētājs, konstruktors un apģērbu dizaina speciālists 2011. gada 30. novembrī nebija brīvu 
darbavietu, bet 2010. gada 31. decembrī šajās profesijās reģistrēto  brīvo darbavietu skaits 
nepārsniedza četras. 

Nākamajā tabulā sniegts apkopojums par bezdarbnieku skaitu 2011. gada 30. septembrī tajās 
tekstila nozares profesijās, kurās ir vairāk par 50 bezdarbniekiem. Pēc NVA datiem vislielākais 
bezdarbnieku skaits nozarē vērojams šuvēja profesijā (1 563 reģistrētie bezdarbnieki 2010. gada        
31. decembrī ar nelielu kritumu līdz 1 423 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī). Raksturīgi, ka 
tieši šuvēja profesijā, kā norādīts iepriekš, 2011. gada 11 mēnešos ir vislielākais brīvo darbavietu skaits 
tekstila nozarē (99). 

Tabula Nr. 27 Bezdarbnieku skaits 2011. gada 30. septembrī profesijās, kurās ir vairāk par 50 
bezdarbniekiem 

Profesija 
Bezdarbnieku skaits 

(30.09.2011) 
Bezdarbnieku skaits 

(31.12.2010) 

Adītājs 102 115 

Apģērbu šuvējs 167 197 

Audējs 54 70 

Audumu izstrādājumu šuvējs 0 57 

Drēbnieks 108 127 

Gludināšanas operators 0 53 

Piegriezējs 69 64 

Šūšanas iekārtu operators 119 0 

Šūšanas operators 67 240 

Šuvējs 1423 1563 

Veļas gludinātājs 95 93 

Veļas mazgātājs 84 110 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Citas profesijas, kurās vērojams salīdzinoši augsts bezdarbnieku skaits, ir apģērbu šuvējs      
(197 reģistrētie bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī ar nelielu kritumu līdz 167 bezdarbniekiem 2011. 
gada 30. septembrī), šūšanas operators (240 reģistrēto bezdarbnieku 2010. gada 31. decembrī ar krasu 
kritumu līdz 67 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī) un adītājs (115 reģistrēto bezdarbnieku   
2010. gada 31. decembrī ar nelielu kritumu līdz 102 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī). Pēc 
NVA datiem kopējam bezdarbnieku skaitam nozarē ir tendence samazināties, neskatoties uz to, ka 
tādās profesijās kā piegriezējs, šūšanas iekārtu operators un veļas gludinātājs analizētajā laika periodā 
vērojams bezdarbnieku skaita pieaugums. Turklāt šūšanas iekārtu operatora profesijā šajā laika periodā 
bezdarbnieku skaits palielinājās no nulles līdz 119 bezdarbniekiem  2011. gada 30. septembrī. 

 NVA rīko arī profesionālās apmācības kursus, lai bezdarbniekiem palīdzētu veiksmīgāk 
integrēties darba tirgū. Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 
10 mēnešiem sniegta nākamajā tabulā. 
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Tabula Nr. 28 Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 10 
mēnešiem 
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Apģērbu šuvējs (BD kuponi) 15 7 7 1 1 1 1 1 1 

Drēbnieks 0 0 0 13 0 0 8 0 0 

Drēbnieks (BD kuponi) 177 91 91 4 4 4 4 4 4 

Sieviešu vieglā apģērba 
konstruēšana un modelēšana 
(BD kuponi) 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Šūšanas operācijas (BD 
kuponi) 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Šuvējs 0 0 0 20 0 0 14 0 0 

Šuvējs (BD kuponi) 109 80 80 5 5 5 5 5 5 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Pēc NVA sniegtās informācijas vislielākais skaits bezdarbnieku 2011. gada 10 mēnešos 
mācības uzsākuši šuvēja (109) un drēbnieka (177) profesijā. Visi tās uzsākuši, izmantojot bezdarbnieku 
kuponus. Arī lielākais skaits 2011. gada 10 mēnešos apmācību beigušo darba meklētāju vērojams 
drēbnieka un šuvēja profesijās (attiecīgi 91 un 80). Vislielākais to bezdarbnieku skaits, kuri pēc 
apmācības atraduši darbu, t.sk. tie, kuri beiguši apmācību iepriekšējos periodos, arī ir vērojams šuvēja 
(25) un drēbnieka (17) profesijā. Arī to bezdarbnieku vidū, kuri atraduši darbu pirmo sešu mēnešu laikā 
pēc apmācības, t.sk. tie, kuri beiguši apmācību iepriekšējos periodos, vislabākie rādītāji ir šuvēja un 
drēbnieka profesijā (attiecīgi 19 un 12). Kopumā šuvēja profesijā ir salīdzinoši liels brīvo darbavietu 
skaits, kā arī bezdarbnieku skaits un to personu skaits, kas pēc apmācību beigšanas konkrētajā 
profesijā atraduši darbu.  

7.6. Darba resursu piedāvājums un to ietekmējošie faktori 
Tālāk sniegts tekstila 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 (pakalpojumu sniegšanas) 
līmeľa darbiniekus un vadības līmeľa darbiniekus.  

Analizējot respondentu atbildes, var secināt, ka lielākā daļa tekstila nozares uzľēmēju uzskata, 
ka svarīgākie darbiniekus piesaistošie faktori vienkāršo profesiju līmenī ir atalgojums (to norādījuši 
45,8% respondentu) un stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā (40%). Savukārt kā vidēji svarīgi faktori 
vienkāršo profesiju līmenī tika atzīmēti uzľēmuma reputācija un profesijas prestižs (attiecīgi 45,8% un 
36,7% respondentu tos novērtēja ar 3). 

Kā nozīmīgākie faktori darbinieku piesaistei vadības līmenī ir atalgojums (to norādījuši 55,8% 
respondentu), izaugsmes iespējas (31,7%) un sociālās garantijas (37,5%), bet līdzīgi kā vienkāršo 
profesiju līmenī vidēja nozīme pēc respondentu domām ir uzľēmuma reputācijai un profesijas prestižam 
(attiecīgi 34,2% un 34,2% respondentu novērtēja ar 3) (Attēls Nr. 30). 
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Attēls Nr. 30 

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

 
Salīdzinot faktorus, kurus ľem vērā darbinieki, stājoties darbā vienkāršo un vadības līmeľa 

darbiniekiem, secinām, ka abos līmeľos svarīgākais darbiniekus piesaistošais faktors ir atalgojums, bet 
vidēji svarīgi faktori pēc respondentu domām ir profesijas prestižs un uzľēmuma reputācija. Aptaujas 
rezultāti liecina, ka tekstila nozarē strādājošiem būtisks šķiet finansiālais nodrošinājums attiecīgajā 
amatā, bet finansiālā izteiksmē grūti novērtējami kritēriji, piemēram, profesijas prestižs un uzľēmuma 
reputācija, darbiniekiem ir mazāk svarīgi, jo īstermiľa tie nedod finansiālu labumu. 

Atalgojuma tendenču raksturojums 

Analizējot darbinieku atalgojuma
34

 tendences tekstila nozarē sadalījumā pa algu apmēriem un 
darbinieku līmeľiem, var secināt, ka 3,1% vadības līmenī strādājošo saľem atalgojumu virs 1 000 latiem 
mēnesī. Savukārt lielai daļai vadības līmenī strādājošo (28,1%) atalgojums ir no 401 līdz 200 latiem 
mēnesī. 

Administrācijas līmenī strādājošiem ar augstāko izglītību atalgojums ir nedaudz zemāks nekā 
strādājošiem vadības līmenī.  50% darbinieku šajā līmenī atalgojums ir no 301 līdz 400 latiem mēnesī. 

 

. 
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 Vidējais pilnas slodzes atalgojums mēnesī (Ls) pirms nodokļu samaksas 
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Attēls Nr. 31 
Vidējais atalgojums mēnesī sadalījumā pa algas apmēriem un darbinieku līmeņiem (%)  

Avots: Aptaujas dati 
 
38,9% darbinieku administrācijas līmenī strādājošiem ar profesionālo vidējo un arodizglītību 

atalgojums ir no 301 līdz 400 latiem mēnesī. 
42,1% darbinieku speciālistu līmenī ar augstāko izglītību atalgojums ir no 301 līdz 400 latiem 

mēnesī. Tas atbilst atalgojuma apmēram administrācijas līmenī strādājošiem ar profesionālo vidējo un 
arodizglītību. 

 42,3% darbinieku speciālistu līmenī ar profesionālo vidējo un arodizglītību atalgojums ir no     
301 līdz 400 latiem mēnesī, kamēr šajā līmenī ir arī tādi strādājošie(7,7%), kuru atalgojums ir no 501 līdz 
700 latiem mēnesī. 

Lielākajai daļai strādājošo (40,6%) vienkāršo profesiju līmenī atalgojums ir no 201 līdz            
300 latiem mēnesī. Aptaujas rezultāti liecina, ka lielāks atalgojums ir strādājošiem ar augstāku izglītības 
līmeni. Tomēr lielākajai daļai tekstila nozarē strādājošo atalgojums ir no 301 - 400 latiem mēnesī. 

 

Attēls Nr. 32 
Uzņēmēju prognozes par atalgojuma izmaiņām tekstila nozarē 2012. gadā (%)  

Avots: Aptaujas dati 
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Analizējot tekstila nozares uzľēmēju prognozes par atalgojuma izmaiľām nozarē 2012. gadā 
(Attēls Nr. 32), redzams, ka lielākā daļa aptaujāto prognozē atalgojuma palikšanu tādā pašā līmenī (to 
norādījuši 43,2% respondentu), kamēr 34,3% uzľēmēju prognozē atalgojuma pieaugumu par 0% - 10%. 
Atšķirīgas prognozes ir salīdzinoši nelielai respondentu daļai, proti, 10,4% aptaujāto norādīja, ka 
atalgojums 2012. gadā pieaugs par 10% - 20%, bet pārējā respondentu daļa prognozē atalgojuma 
samazinājumu par aptuveni 10% vai robežās no 10% līdz 20% (attiecīgi 8% un 1,6% aptaujāto).  

Aptaujas rezultāti liecina, ka uzľēmēju prognozes par atalgojuma izmaiľām 2012. gadā ir 
piesardzīgas, jo vairums aptaujāto paredz atalgojuma palikšanu tādā pašā līmenī, bet aptuveni trešā 
daļa aptaujāto prognozē nelielu atalgojuma pieaugumu. Prognozes atbilst iepriekš analizētajām 
strādājošo vidējā bruto darba atalgojuma tendencēm apstrādes rūpniecībā un tekstila nozares sektoros, 
jo 2009., 2010. un 2011. gadā atalgojums bija salīdzinoši stabils (apstrādes rūpniecībā tas bija aptuveni 
413 latu, bet tekstila nozarē pat zemāks). 

7.7. Nozares personāla plānošana 
Kā norādījuši Vieglās rūpniecības uzľēmumu asociācijas pārstāvji, 2010. gadā tekstila nozare 

sāka atgūties no krīzes ietekmes, jo bija vērojams eksporta apjoma pieaugums. Asociācijas pārstāvji 
norāda, ka nozares eksporta apjomu ir iespējams palielināt, ja nozarē tiks nodrošināts atbilstoši 
kvalificēts darbaspēks. Viena no galvenajām nozares problēmām ir kvalificētu speciālistu trūkums, jo 
valstī izveidotās profesionālās apmācības programmas pilnībā neapmierina darbaspēka pieprasījumu. 
Šobrīd kvalificēti speciālisti tiek sagatavoti nozaru uzľēmumos vai ārzemēs. Asociācijas pārstāvji 
norāda, ka nozarē ir vērojama arī augsta darbinieku mainība. Tas ir saistīts ar veicamā darba specifiku. 
Turpretim uzľēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka nozarē strādājošo darbavietu nodrošinājums ir 
salīdzinoši stabils (68,8% - 81,8% uzľēmumu mainība ir 0% - 10% gadā sadalījumā pa reģioniem). 

Asociācijas pārstāvji norāda, ka šobrīd nozarē ir pieprasīti šuvēji (nepieciešami aptuveni 500 
cilvēku), drēbnieki un apģērbu konstruētāji.

35
  

Darbaspēka trūkuma problēmu apstiprina arī uzľēmuma SIA „Ogres Trikotāža” pārstāvis, 
norādot, ka uzľēmums nespēj izpildīt visus pasūtījumus šuvēju trūkuma dēļ, tādēļ nākotnē paredzēts 
pieaicināt strādājošos no Baltkrievijas un Uzbekistānas. Uzľēmuma pārstāvis norāda, ka arī tas var 
nebūt pietiekami.

36
 Pamatojoties uz NVA datiem, šuvēja profesijā 2011. gadā ir 99 brīvas darbavietas. 

Tas liecina, ka nozares darba tirgū pašlaik šajā profesijā darbinieku piedāvājums neatbilst 
pieprasījumam. 

Nozarē pārstāvētāko profesiju raksturojums 

Pētījuma ietvaros tika analizētas profesijas un to pieprasījuma tendences pēc trīs gadiem, 
pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas rezultātiem. Turpinājumā sniegti aptaujas rezultāti katram sektoram 
atsevišķi, proti, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas un specializēto 
projektēšanas darbu sektoram. 

Šobrīd tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā vispārstāvētākās profesijas ir šuvējs (30,07% no 
nodarbināto skaita sektorā), ražošanas iekārtu operators (22,22%), dzijas vērpējs (8,50%) un spolētājs 
(9,80%).  

Pamatojoties uz aptaujas datiem, arī prognozē pēc trīs gadiem pieprasījums pēc šī sektora 
speciālistiem būs tikpat liels, proti, vispieprasītākās profesijas būs šuvējs (34,6% no nodarbināto skaita 
sektorā), ražošanas iekārtu operators (17,54%), spolētājs (9,00%) un dzijas vērpējs (7,11%). 
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 Informatīvais ziľojums „Par darba tirgus īstermiľa prognozēm 2011.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem 
apmācību virzieniem”, 2011. gada 28. februāris, pieejams interneta vietnē 
http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/lmzino_280211-1.pdf 
36

 Aivars Veiss, SIA „Ogres Trikotāža”,  „Par vēlu attapās, kad direktori netiek galā”, laikraksts „Diena”, 2011. gada 19.decembris 
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Attēls Nr. 33 
Uzņēmumu darbinieku sadalījums šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem tekstilizstrādājumu 

ražošanas sektorā (%) 
Avots: Aptaujas dati

37
 

Aptaujas rezultāti liecina, ka desmit pārstāvētāko profesiju īpatsvars ir atšķirīgs. Piemēram, 
šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem gandrīz trešā daļa šajā sektorā nodarbināto strādā šuvēja profesijā, 
bet tādās profesijās kā apģērbu dizainers, sukātājs, piegriezējs, šķeterētājs un drēbnieks strādā vien  
1% - 5% darbinieku kopskaita tekstilizstrādājumu ražošanas sektorā. Lielākais darbinieku skaita 
pieaugums pēc trīs gadiem  prognozēts šuvēja profesijā (no 30,07% līdz 34,60%), bet lielākais kritums 
prognozēts ražošanas iekārtu operatora profesijā (no 22,2% līdz 17,54%).  

 

Attēls Nr. 34 
Uzņēmumu darbinieku sadalījums šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem apģērbu ražošanas 

sektorā (%) 
Avots: Aptaujas dati 

                                                      
 
 
37 Attēlos iekļautie profesiju nosaukumi atbilst darba devēju norādītajam veiktās uzľēmēju aptaujas ietvaros 
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Šobrīd apģērbu ražošanas sektorā vispārstāvētākās profesijas ir šuvējs (57,94% no nodarbināto 
skaita sektorā), un arī prognozē pēc trīs gadiem šī būs vispārstāvētākā profesija sektorā (54,04%). 
Pārējās profesijās šobrīd un arī prognozē pēc trīs gadiem vērojams salīdzinoši neliels darbinieku skaits, 
proti, nākamās pārstāvētākās profesijas ir spolētājs (šobrīd 11,25% un 11,80% pēc trīs gadiem) un 
adītājs (šobrīd 5,86% un 6,68% pēc trīs gadiem) (Attēls Nr. 34).  

Aptaujas rezultāti liecina, ka desmit pārstāvētāko profesiju īpatsvars ir atšķirīgs. Piemēram, 
pašlaik vairāk kā puse šajā sektorā nodarbināto (57,94%) strādā šuvēja profesijā, bet pārējās 
pārstāvētākajās profesijās strādā vien 2% - 11% no apģērbu ražošanas sektora darbiniekiem. Lielākais 
darbinieku skaita pieaugums pēc trīs gadiem  prognozēts drēbnieka profesijā (no 2,16% līdz 3,73%), bet 
lielākais kritums – šuvēja profesijā (no 57,94% līdz 54,04%).  

 

Attēls Nr. 35 
Uzņēmumu darbinieku sadalījums šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem ādas un ādas 

izstrādājumu ražošanas sektorā (%) 
Avots: Aptaujas dati 

Ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektorā pārstāvētākās profesijas ir ādas meistars (šobrīd 
50,00% un 57,14% sektorā strādājošo pēc trīs gadiem) un šuvējs (šobrīd 21,43% un 23,81% sektorā 
strādājošo pēc trīs gadiem). Salīdzinoši mazāks skaits darbinieku strādā tādās profesijās kā ražošanas 
iekārtu operators (šobrīd 7,14% un  9,52% strādājošo pēc trīs gadiem) un ražošanas iekārtu mehāniķis 
(šobrīd 14,29% un 8,33% strādājošo pēc trīs gadiem) 

Aptaujas rezultāti liecina, ka pārstāvētāko profesiju īpatsvars ir atšķirīgs. Piemēram, puse šajā 
sektorā nodarbināto strādā ādas meistara profesijā, bet tādās profesijās kā ražošanas iekārtu operators 
un mehāniķis strādā vien attiecīgi 7,14% un 14,29% ādas un ādas izstrādājumu ražošanas sektora 
darbinieku. Lielākais darbinieku skaita pieaugums pēc trīs gadiem  prognozēts ādas meistara profesijā 
(no 50,00% līdz 57,14%), bet lielākais un vienīgais kritums – ražošanas iekārtu mehāniķa profesijā (no 
14,29% līdz 8,33%). 

  

Attēls Nr. 36 
Uzņēmumu darbinieku sadalījums šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem apavu un ādas 

izstrādājumu remonta un specializēto projektēšanas darbu sektorā (%) 
Avots: Aptaujas dati 
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Apavu un ādas izstrādājumu remonta un specializēto projektēšanas darbu sektorā 

pārstāvētākās profesijas ir kurpnieks (šobrīd 30,43% un 29,63% strādājošo pēc trīs gadiem) un šuvējs 
(šobrīd 17,1% un 25,93% strādājošo pēc trīs gadiem). Savukārt drēbnieka profesijā vērojams mazāks 
nodarbināto skaits (šobrīd 13,04% un 11,11% strādājošo pēc trīs gadiem) (Attēls Nr. 36). 

Pārstāvētāko profesiju īpatsvars sektorā ir atšķirīgs, jo 30,43% nodarbināto strādā kurpnieka 
profesijā, bet tādās profesijās kā apģērbu dizainers, somu remonta meistars, apavu modelētājs, kā arī 
pulksteľu un atslēgu meistars pašlaik strādā vien 4,35% no šī sektora darbiniekiem. Lielākais darbinieku 
skaita pieaugums pēc trīs gadiem prognozēts šuvēja profesijā (no 17,10% līdz 25,93%), turklāt visās 
pārējās analizētajās profesijās šajā sektorā pēc trīs gadiem uzľēmēji paredz darbinieku skaita kritumu. 
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8. Profesionālās izglītības piedāvājums 

8.1. Profesionālās izglītības raksturojums, esošo 
programmu uzskaitījums 

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

novērtēšanas centra (AIKNC) publiski pieejamo informāciju Latvijā ar tekstila nozari saistītās profesijas 
var apgūt 26 izglītības iestādēs (Pielikums Nr. 2), t.sk. augstskolās, koledžās, profesionālās izglītības 
iestādēs.  

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

Ľemot vērā Vieglās rūpniecības uzľēmumu asociācijas pārstāvju viedokli un izvērtējot 
profesionālās izglītības iestāžu materiālo nodrošinājumu un attīstības iespējas, tekstila un šūto 
izstrādājumu jomā Latvijas valstī tika plānoti trīs profesionālās izglītības kompetences centri

38
: Rīgā - 

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola, Latgales reģionā – Daugavpilī, Kurzemes reģionā – 
Liepājas  Valsts tehnikums.

39
 

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

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

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

 
Tabula Nr. 29 Latvijas izglītības iestādes tekstila nozarē  

Nr. 
p.k. 

Profesija Izglītības iestādes 

1 Palīgšuvējs 

Daugavpils Mežciema arodskola 
Liepājas Valsts tehnikums 
Arodskola „Dzīvesprieks" 
Mācību centrs „BUTS" 
Daugavpils Valsts tehnikums 

2 Apavu labotāja palīgs Alsviķu Profesionālā skola 

3 Šuvējs 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola"  
Dobeles Amatu skola 
SIA „Latgales mācību centrs" 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 
Daugavpils Mežciema arodskola 
SIA mācību centrs „Austrumvidzeme" 
SIA "Latvijas neatkarīgā inspekcija" mācību centrs 
Jelgavas Amatu vidusskola 
Liepājas Valsts tehnikums 
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 Kompetences centrs –profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei 
visās attiecīgajās nozares pamatprofesijās. Tās uzdevums ir sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju 
apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm un kalpot kā jaunāko tehnoloģiju apguves vietai gan jauniešiem, gan 
pieaugušajiem. Nākotnē paredzēts pildīt eksaminācijas centra funkcijas, arī neformālā ceļā iegūtas izglītības atzīšanai. 
„Informatīvais ziľojums par reformu norisi profesionālajā izglītibā”, 2011. gada 11. jūlijs. Pieejams interneta vietnē 
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/info_zinojumi/IZMzino_110711_IZ.1734.pdf 
39

 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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Nr. 
p.k. 

Profesija Izglītības iestādes 

Jelgavas Amatniecības vidusskola 
Mācību centrs „BUTS" 
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā 
vidusskola 
SIA „BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS" 

4 Drēbnieks 

Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola" 
40

 
Jelgavas Amatu vidusskola 
Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola 
Daugavpils Valsts tehnikums 
Mācību centrs „BUTS" 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 

5 Šūšanas operators 

Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola"  
SIA  „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs" 
SIA  „Latgales mācību centrs" 
Mācību centrs „BUTS" 

6 Adīšanas operators 
Profesionālās izglītības, tālākizglītības un 
eksaminācijas centrs 
Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola"  

7 Apavu labotājs Alsviķu Profesionālā skola 

8 Dzijas vērpējs Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola"  

9 Spolēšanas iekārtu operators Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola"  

10 Šūto izstrādājumu izgatavotājs 
Jelgavas Amatu vidusskola 
Liepājas Valsts tehnikums 
Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola" 

11 Tekstilizstrādājumu dizainu speciālists 
Daugavpils Mākslas vidusskola „Saules skola" 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

12 Apģērbu dizaina speciālists 

Daugavpils Mākslas vidusskola „Saules skola" 
Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola" 
Liepājas Mākslas vidusskola 
Valmieras Mākslas vidusskola 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 
Rīgas Amatniecības vidusskola 

13 Tekstilizstrādājumu ražošanas tehniķis Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola"  

14 Šūto izstrādājumu ražošanas tehniķis 
Mācību centrs „BUTS" 
Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola"  

15 Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola" 

16 Tērpu stila speciālists 
Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola"  
Jelgavas Amatu skola 

17 Trikotāžas izstrādājumu ražošanas tehniķis Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola"  

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

19 Modists Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola 

20 Apģērbu modelētājs Ogres Valsts tehnikums 

21 Ādas izstrādājumu modelētājs Rīgas Amatniecības vidusskola 

22 Trikotāžas apģērbu modelētājs Ogres Valsts tehnikums 

23 Produkta projektētājs Rīgas Tehniskā universitāte  

24 Produkta dizainers Rīgas Tehniskā universitāte  

25 Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris Rīgas Tehniskā universitāte  

 
Kā redzams tabulā,  izglītības iestādēs no 1. līdz  5. kvalifikācijas līmenim pašlaik iespējams 

apgūt 25 dažādas profesijas, kas saistītas ar tekstila nozari. Vispārstāvētākās profesijas, kuras 
iespējams apgūt dažādās  izglītības iestādēs Latvijā, ir šuvējs, drēbnieks un šūšanas operators (no        
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 2009. gadā Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums, kurā bija akreditētas dažādas tekstila nozares studiju programmas, tika 
pievienotas Rīgas Purvciema amatu skolai, savukārt saskaľā ar 2011. gada 1. marta Ministru kabineta (MK) rīkojumu Nr.82 "Par 
Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas likvidāciju, deleģējot to uzdevumus valsts sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"" šī pētījuma ietvaros pieľemts, ka Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma 
akreditētās studiju programmas pārľem valsts SIA "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” 

 

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=38
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1. līdz 3. kvalifikācijas līmenim). Bet tādas 4. un 5. kvalifikācijas līmeľa profesijas kā produkta 
projektētājs, dizainers, apģērbu un tekstila ražošanas inženieris var apgūt tikai vienā izglītības iestādē, 
proti, Rīgas Tehniskajā universitātē. 

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 tekstila ražošanas nozarē ir izstrādāti 16 profesiju standarti.
41

 

Tabula Nr. 30 Profesiju standarti tekstila ražošanas nozarē 

Nr. 
p.k. 

Reģistrācijas 
Nr. 

Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums 
Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

1 PS 0014 Ražošana un pārstrāde Drēbnieks 2 

2 PS 0015 Ražošana un pārstrāde Šuvējs 2 

3 PS 0018 Ražošana un pārstrāde Modists 3 

4 PS 0026 Ražošana un pārstrāde 
Šūto izstrādājumu ražošanas 
tehniķis 

3 

5 PS 0051 Ražošana un pārstrāde 
Apģērbu modelēšanas un 
konstruēšanas speciālists 

3 

6 PS 0123 Ražošana un pārstrāde Tērpu stila speciālists 3 

7 PS 0142 Ražošana un pārstrāde 
Tekstila izstrādājumu ražošanas 
tehniķis 

3 

8 PS 0208 Ražošana un pārstrāde Šūto izstrādājumu izgatavotājs 3 

9 PS 0239 Ražošana un pārstrāde Palīgšuvējs 1 

10 PS 0326 Māksla 
Dekoratīvo tekstīltehniku 
izstrādātājs 

3 

11 PS 0359 Ražošana un pārstrāde Produktu projektētājs 4 

12 PS 0360 Māksla Produktu dizainers 5 

13 PS 0395 Individuālie pakalpojumi Apavu labotāja palīgs 1 

14 PS 0396 Individuālie pakalpojumi Apavu labotājs 2 

15 PS 0435 Māksla Materiālu dizaina speciālists 3 

16 PS 0447 Ražošana un pārstrāde 
Apģērbu un tekstila ražošanas 
inženieris 

5 

Avots: Valsts izglītības satura centrs 

Ar profesiju standartu palīdzību notiek izglītības programmu satura saskaľošana ar darba 
devēju prasībām. Tiek sagatavoti profesiju standarti, uz kuru pamata izstrādā izglītības programmas. 
Tekstila nozares profesiju standarti ir izstrādāti ražošanas un pārstrādes, individuālo pakalpojumu un 
mākslas jomā.   

8.2. Izglītības programmu piedāvājuma atbilstība nozares 
vajadzībām 

Šajā sadaļā tiks analizēta izglītības programmu piedāvājuma atbilstība nozares vajadzībām  
(absolventu kompetenču un prasmju atbilstība darba tirgus pieprasījumam), t.sk. darba devēju un 
izglītotāju vērtējumā. 
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 Valsts izglītības satura centrs, http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml 

http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml
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8.2.1. Darba devēju vērtējums 

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

 
Attēls Nr. 37 

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

Avots: Aptaujas dati 
 

Rezultāti liecina, ka lielākā daļa Rīgas reģiona darba devēju visaugstāk novērtējuši tādas 
zināšanas un prasmes kā praktiskās profesionālās prasmes (33,3% aptaujāto šo kritēriju novērtēja ar 5, 
bet 25,9% ar 4), radošā domāšana (attiecīgi 24,1% un 41,4% aptaujāto) un teorētiskās zināšanas 
(attiecīgi 30,8% un 19,2% aptaujāto). Zemāk tiek vērtēta jauniešu spēja patstāvīgi rast risinājumu 
nestandarta situācijās (35,7% aptaujāto to novērtēja ar 3), iniciatīva (46,2%) un zināšanas par nozari 
kopumā (37,9%). Lielākā daļa (44,8%) aptaujāto arī jauniešu valodu zināšanas novērtēja kā vidējas, 
piešķirot vērtējumu 3 (Attēls Nr. 37). 

 
Attēls Nr. 38 

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

Avots: Aptaujas dati 
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Lielākā daļa Pierīgas reģiona darba devēju visaugstāk novērtējuši jauno speciālistu praktiskās 
profesionālās prasmes un teorētiskās zināšanas. Tas atbilst iepriekš analizētajiem rezultātiem Rīgas 
reģionā. Pierīgas reģionā kā vidēja tiek vērtēta jauniešu radošā domāšana un spēja pastāvīgi rast 
risinājumu problēmsituācijās (attiecīgi 50% un 46,2% aptaujāto to novērtēja ar 3). Turklāt puse 
respondentu kā vidējas novērtēja jauniešu zināšanas par nozari kopumā. Tas arī atbilst uzľēmēju 
domām iepriekš analizētajā Rīgas reģionā, kurā lielākā respondentu daļa (37,9%) šīs zināšanas 
novērtēja kā vidējas (ar 3). 

 
Attēls Nr. 39 

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

Avots: Aptaujas dati 
 

Izvērtējot tekstila nozares jauno speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, 53,8% 
Vidzemes reģiona uzľēmēju visaugstāk novērtējuši praktiskās profesionālās prasmes (attiecīgi 53,8% 
un 26,9% aptaujāto piešķīra vērtējumu 5 un 4) un teorētiskās zināšanas (attiecīgi 23,1% un 46,2%). 
Salīdzinoši augstu Vidzemes reģiona uzľēmēji vērtē arī jauniešu spēju patstāvīgi rast risinājumu 
nestandarta situācijās, valodu zināšanas un zināšanas par nozari kopumā (attiecīgi 55,5%, 59,2% un 
65,4% aptaujāto tās novērtēja ar 4 un 5) (Attēls Nr. 39).  

 
Attēls Nr. 40 

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

Avots: Aptaujas dati 
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 Kurzemes reģiona uzľēmēji visaugstāk vērtē jauno speciālistu spēju patstāvīgi rast risinājumu 

nestandarta situācijās (72,8% aptaujāto piešķīra vērtējumu 4 un 5), praktiskās profesionālās prasmes 
(68,2%) un zināšanas par nozari kopumā (68,2%). Kā vidējas tiek vērtētas jauniešu teorētiskās 
zināšanas un radošā domāšana, ko attiecīgi 45,5% un 40,9% respondentu novērtēja ar 3.  
 

 
Attēls Nr. 41 

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

Avots: Aptaujas dati 
 

Līdzīgi kā iepriekš analizētajos reģionos arī Zemgales reģiona uzľēmēji visaugstāk vērtē 
jauniešu praktiskās profesionālās prasmes (61,6% aptaujāto novērtēja ar 4 un 5). Atšķirībā no citiem 
reģioniem Zemgales reģiona uzľēmēji augstu vērtē arī jauniešu iniciatīvu, proti, vairums aptaujāto 
(42,9%) to novērtēja ar 4, bet mazāka daļa (21,4%) ar 5. Zemgales reģiona uzľēmēji jauniešu zināšanas 
par nozari kopumā un spēju pastāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās vērtē zemāk, nekā tās novērtēja 
citu reģionu uzľēmēji (Attēls Nr. 41). 
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Attēls Nr. 42 

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

Avots: Aptaujas dati 
 

Latgales reģiona uzľēmēji visaugstāk vērtē jauniešu praktiskās profesionālās prasmes (76,9% 
respondentu novērtēja ar 4 un 5) un spēju rasti risinājumu problēmsituācijās (66,6%), bet zemāk 
uzľēmēji šajā reģionā vērtē jauniešu iniciatīvu  un radošo domāšanu.  

Salīdzinot zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēju dažādos Latvijas reģionos, secinām, ka 
kopumā respondentu viedoklis ir līdzīgs, proti, lielākajā daļā reģionu uzľēmēji visaugstāk vērtē  jauniešu, 
kuri dodas strādāt uz uzľēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu pabeigšanas, 
teorētiskās zināšanas un praktiskās profesionālās prasmes. Savukārt radošā domāšana un iniciatīva 
kopumā tiek  vērtētas vidēji.  Rezultāti liecina, ka izglītības iestādēm nākotnē studiju programmās būtu 
jāvērš uzmanība tādu vispārīgu zināšanu un prasmju attīstīšanai kā iniciatīva, radošā domāšana un 
spēja rast risinājumus problēmsituācijās. 

8.2.2. Izglītotāju vērtējums 

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

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

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

 

15.4% 

16.7% 

46.2% 

16.7% 

33.3% 

53.8% 

25.0% 

46.2% 

33.3% 

25.0% 

33.3% 

23.1% 

41.7% 

23.1% 

33.3% 

38.5% 

33.3% 

25.0% 

7.7% 

25.0% 

7.7% 

8.3% 

7.7% 

16.7% 

7.7% 

7.7% 

8.3% 

7.7% 

8.3% 

8.3% 

7.7% 

8.3% 

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

Zināšanas par nozari kopumā 

Valodu zināšanas 

Radošā domāšana 

Iniciatīva 

Spēja patstāvīgi rast risinājumu 
problēmsituācijās 

Praktiskās profesionālās 
prasmes 

Teorētiskās zināšanas 

 5 - Augsts līmenis 4 3 2 1 - Zems līmenis 



 

  65 
 

Absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeņa novērtējums 
 

Analizējot  absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeni,  secinām, ka  aptaujāto izglītības 
iestāžu absolventu spēja iekļauties kolektīvā ir ļoti augsta (to norādījuši 71,4% izglītotāju). Izvērtējot 
absolventu praktiskās iemaľas un vēlamās nākotnes profesijas izvēles skaidrību, respondentu domas 
atšķiras, proti, tikpat liela respondentu daļa (42,9%) norādīja, ka šīs zināšanas un attieksmes vērtējamas 
kā vidējas un augstas. Pēc respondentu domām arī absolventu svešvalodu zināšanas (71,4%), 
teorētiskās zināšanas (57,1%) un mērķtiecība (42,9%) ir vidēja. 
 

 
Attēls Nr. 43 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
 

Kopumā absolventu vispārīgās zināšanas, prasmes, attieksmes, piemēram, spēja iekļauties 
kolektīvā un vēlamās nākotnes profesijas izvēles skaidrība, ir augstā līmenī, bet konkrētajai profesijai 
specifiskas zināšanas, piemēram, praktiskās iemaľas, teorētiskās un svešvalodu zināšanas, liela daļa 
aptaujāto raksturo kā vidējas (Attēls Nr. 43). 

Darba devēju un izglītotāju vērtējums par jauniešu teorētiskajām zināšanām atšķiras, jo  
uzľēmēji tās kopumā vērtēja kā augstas, bet izglītotāji – kā vidējas. 
 

Izvērtējot absolventu nodarbinātību, 57,2% izglītotāju norādīja, ka vien 0% - 40% absolventu pēc 
izglītības iestādes beigšanas strādā savā iegūtajā profesijā. Pārējā aptaujāto daļa norāda, ka aptuveni 
puse jeb 40% - 60% vai pat 80% – 100% absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā savā 
iegūtajā profesijā (to norādījuši attiecīgi 14,3% izglītotāju katrā minētajā kategorijā).   
 

14.3% 

14.3% 

14.3% 

71.4% 

42.9% 

57.1% 

28.6% 

42.9% 

42.9% 

42.9% 

28.6% 

71.4% 

28.6% 

28.6% 

14.3% 

14.3% 

14.3% 

14.3% 

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

Svešvalodu zināšanas 

Praktiskās iemaľas 

Teorētiskās zināšanas 

Spēja iekļauties kolektīvā 

Mērķtiecība 

Skaidra vēlamās profesijas izvēle (darba pienākumi, 
atbilstība nepieciešamajām iemaľām), kādā 

absolvents vēlas strādāt 

1 2 3 4 5 



 

  66 
 

 
Attēls Nr. 44 

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

 
Aptaujas rezultāti liecina, ka pēc izglītības iestāžu pārstāvju sniegtajiem datiem ievērojama daļa 

absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas nestrādā savā iegūtajā profesijā. Tas daļēji parāda, ka 
valstī nav pilnībā izveidota sistēma, kādā pēc profesijas apgūšanas izglītības iestādē absolventi spētu 
integrēties darba tirgū attiecīgajā profesijā, tādēļ liela absolventu daļa strādā citās nozares profesijās vai 
nozarēs. 

 
Attēls Nr. 45 

Absolventu nodarbinātības raksturojums 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

 
Liela daļa izglītības iestāžu, kurās akreditētas studiju programmas, kas saistītas ar tekstila 

ražošanas nozari, absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas turpina izglītību augstākās izglītības 
iestādēs (37,2%); 27,2% absolventu strādā savā  profesijā Latvijā; 24,2% absolventu izvēlas strādāt citā 
nozarē; 20% jeb piektā daļa absolventu strādā ārvalstīs, un salīdzinoši liela absolventu daļa pēc 
izglītības iestādes beigšanas nestrādā un nemācās (17,4%). Par 37,8%  absolventu izglītības iestādēm 
nav informācijas (Attēls Nr. 45). 

Šie rezultāti atbilst iepriekš secinātajam, ka daļa absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas 
nespēj veiksmīgi integrēties tekstila nozares darba tirgū, jo vien neliela absolventu daļa (27,2%) pēc 
izglītotāju sniegtās informācijas stādā iegūtajā profesijā Latvijā, un gandrīz tikpat liela daļa absolventu 
(25,1%) pēc izglītības iestādes beigšanas strādā citā nozarē. Jāpiebilst, ka šos datus nevar uzskatīt par 
faktiskajiem absolventu nodarbinātības rādītājiem tekstila nozarē, jo par salīdzinoši lielu absolventu daļu 
(37,8%) aptaujātajām izglītības iestādēm nav informācijas. 
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8.3. Nozares darbaspēka tālākizglītība un karjeras 
izaugsmes iespējas 

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

8.3.1. Pārkvalifikācijas iespējas, kvalifikācijas celšanas iespējas 

Analizējot uzľēmēju aptaujas rezultātus, var secināt, ka lielākā uzľēmēju daļa uzskata, ka viľu 
uzľēmumos darbiniekiem specifiski kursi nav nepieciešami. Salīdzinot rezultātus visās uzľēmumu 
lieluma kategorijās, redzams, ka visvairāk nepieciešamību pēc specifiskiem kursiem norāda 
mikrouzľēmumu pārstāvji (16,7% respondentu).  

 
Attēls Nr. 46 

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

Avots: Aptaujas dati 
 
Turklāt lielo uzľēmumu kategorijā respondentu viedoklis ir viennozīmīgs, proti, 100% aptaujāto  

uzskata, ka pašlaik uzľēmumam specifiski kursi darbinieku kvalifikācijas celšanai nav nepieciešami. 
Raksturīgi, ka nepieciešamība pēc specifiskiem kursiem pieaug, palielinoties uzľēmumu lielumam, jo 
vidējo uzľēmumu kategorijā jau neliela uzľēmēju daļa (3%) norādīja nepieciešamību pēc specifiskiem 
kursiem, bet mazo uzľēmumu kategorijā  šādu nepieciešamību norāda 7,9% uzľēmēju.  

Neskatoties uz to, ka lielākā daļa uzľēmēju tekstila nozarē nav izteikuši vēlmi pēc specifiskiem 
kursiem, Pielikumā Nr. 3 redzami nosauktie kursi uzľēmumiem, kuru pārstāvji ir izteikuši vēlmi pēc 
šādiem kursiem. 

 
Attēls Nr. 47 

Papildu zināšanu, prasmju un profesionālās kompetences kursu piedāvājumos tekstila nozares 
uzņēmumos sadalījumā pa uzņēmumu lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 
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Analizējot uzľēmumos piedāvātās iespējas attīstīt darbinieku zināšanas un prasmes sadalījumā 

pa uzľēmumu lieluma kategorijām, var secināt, ka lielākajā daļā mazo uzľēmumu  (63,2%) darbinieki 
var apgūt papildu zināšanas un prasmes, lai uzturētu savu kompetences līmeni. Savukārt lielākā daļa 
mikrouzľēmumu (58,3%) saviem darbiniekiem nevar piedāvāt apmācības iespējas. Vidējo uzľēmēju 
kategorijā lielākajai daļai uzľēmumu (60,6%) ir iespējas mācīt tikai iesācējus pamatlīmenī, bet lielo 
uzľēmumu pārstāvji (77,8%) uzskata, ka uzľēmumos iespējas apmācīt darbiniekus ir labākas nekā 
jebkur citur (Attēls Nr. 47).  

Rezultāti liecina par tendenci, ka lielāki uzľēmumi var piedāvāt labākas apmācības iespējas 
saviem darbiniekiem. Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka šādiem uzľēmumiem ir pieejami vairāk 
resursi un augstāka kapacitāte, lai nodrošinātu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu. Turklāt lielākos 
uzľēmumos salīdzinājumā ar maziem uzľēmumiem pašlaik nav nepieciešamības pēc specifiskiem 
kursiem (to norādījuši 100% lielo uzľēmumu pārstāvju), bet mikrouzľēmumi kopumā nevar piedāvāt 
darbiniekiem apmācības iespējas, lai gan to nepieciešamība pēc specifiskiem kursiem ir nedaudz lielāka 
(to norādījuši 16,7% mikrouzľēmumu).  
 

 
Attēls Nr. 48 

Profesionālās pilnveides kursu organizēšanas biežums  tekstila nozarē sadalījumā pa uzņēmumu 
lieluma kategorijām (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot profesionālās pilnveides kursu rīkošanas biežumu  tekstila nozarē sadalījumā pa 
uzľēmumu lieluma kategorijām, var secināt, ka lielo uzľēmumu pārstāvju viedoklis par darbinieku 
profesionālās pilnveides īstenošanu atšķiras, proti, tikpat liela respondentu daļa (33,3%) norādīja, ka 
darbinieku pilnveides kursi tiek rīkoti biežāk nekā reizi pusgadā, reizi pusgadā vai vismaz vienu reizi 
gadā. Turklāt neviens no lielo uzľēmumu pārstāvjiem nenorādīja, ka kursi tiek rīkoti retāk nekā reizi 
gadā vai vispār netiek rīkoti.  

Vidējo uzľēmumu kategorijā lielākā daļa aptaujāto norādīja, ka uzľēmumi darbinieku pilnveides 
kursus organizē aptuveni reizi gadā (54,5%) vai retāk kā reizi gadā (24,2%). 

Savukārt 50% respondentu mazo uzľēmumu kategorijā norādīja, ka profesionālās pilnveides 
kursi darbiniekiem tiek organizēti retāk kā vienu reizi gadā. Gandrīz trešā daļa mikrouzľēmumu 
pārstāvju (28,9%) atzina, ka kursi tiek rīkoti reizi gadā.  

Mikrouzľēmumu grupā vairāk nekā puse respondentu (55,6%) norādīja, ka tie saviem 
darbiniekiem nevar piedāvāt profesionālās pilnveides kursus, bet vien 16,7% aptaujāto pilnveides kursus 
rīko retāk kā reizi gadā. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākos uzľēmumos darbinieku pilnveides kursi tiek rīkoti 
ievērojami biežāk nekā mikro un mazajos uzľēmumos. Tas atbilst iepriekš analizētajam, proti, lielajiem 
un vidējajiem uzľēmumiem ir labākas iespējas apmācīt darbiniekus, jo tiem ir pieejami vairāk resursi un 
kapacitāte, lai nodrošinātu šādas apmācības iespējas. 
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Attēls Nr. 49 

Nozares uzņēmumu gatavība finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu sadalījumā pa uzņēmumu 
lieluma kategorijām  
Avots: Aptaujas dati 

 
Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, var secināt, ka tikai 36,1% mikrouzľēmumu ir gatavi 

finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu. Savukārt lielo uzľēmumu kategorijā visi respondenti ir 
norādījuši, ka to uzľēmumi ir gatavi piešķirt finanšu līdzekļus darbinieku kvalifikācijas celšanai         
(Attēls Nr. 49).  

Analizējot aptaujas rezultātus saistībā ar iepriekš analizētajām tendencēm, var secināt, ka visās 
uzľēmumu lieluma kategorijās vairums uzľēmēju (83,3% -100%) pašlaik neredz nepieciešamību pēc 
specifiskiem kursiem darbinieku kvalifikācijas celšanai. Neskatoties uz to, ka vidējo un lielo uzľēmumu 
kategorijā uzľēmumiem nav nepieciešami specifiski kursi darbinieku kvalifikācijas celšanai, uzľēmēji ir 
gatavi tam piešķirt finanšu līdzekļus. Tas liecina, ka nepieciešamības gadījumā uzľēmumos būtu 
līdzekļi, par kuriem nodrošināt darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu. 

 Mazo un mikrouzľēmumu kategorijā tendences atšķiras. Neskatoties uz to, ka mazo 
uzľēmumu kategorijā lielākā daļa uzľēmēju (92,1%) neredz nepieciešamību pēc specifiskiem kursiem 
darbinieku pilnveidei, uzľēmēju domas par gatavību finansēt kvalifikācijas celšanu atšķiras, proti, 50% 
uzľēmumu ir gatavi to finansēt, bet pārējie uzľēmumi (50%) darbinieku kvalifikācijas celšanai pašlaik 
nav gatavi piešķirt līdzekļus. Mikrouzľēmumu kategorijā 83,7% uzľēmēju nodarīja, ka to uzľēmumos 
nav nepieciešami specifiski kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, turklāt 63,9% uzľēmēju atzina, ka 
pašlaik tie nav tos gatavi finansēt. Tas liecina par ierobežotiem resursiem un darbinieku attīstības 
iespējām mikrouzľēmumos.  

8.4. Sadarbība starp darba devējiem un izglītotājiem 
Analīzē 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. 

Darba devēju un izglītības iestāžu sadarbības analīze parāda, ka izglītības iestādes saľem 
atbalstu no uzľēmējiem galvenokārt, iesaistot uzľēmējus lekciju lasīšanā (to norādījuši 42,9% 
izglītotāju). Cieša sadarbība starp darba devējiem un izglītotājiem tiek īstenota arī 
studentiem/audzēkľiem organizējot prakses vietas uzľēmumos (57,2% respondentu to vērtēja kā bieži 
praktizētu). Diemžēl netiek īstenotas  tādās sadarbības formas kā uzľēmumu stipendijas audzēkľiem 
(to norādījuši 85,7% respondentu), uzľēmēju līdzfinansējums mācību programmu izstrādē, uzľēmēju 
dāvinājumi, piemēram, ražošanas iekārtas (57,1%) un ziedojumi izglītības iestādēm materiālās bāzes 
uzlabošanai (42,9%). 
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Attēls Nr. 50 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
  
Kopumā secinām, ka uzľēmēju un izglītības iestāžu sadarbība ir salīdzinoši vāja, jo neviena no 

analizētajām sadarbības formām netiek praktizēta bieži, bet vairums izvērtējamo sadarbības veidu 
kopumā netiek īstenoti. 

8.4.1. Prakses organizēšanas iespējas 
Pamatojoties uz izglītības iestāžu aptaujas rezultātiem, kurā piedalījās septiľas iestādes, kurās 

akreditētas ar tekstila ražošanas nozari saistītās studiju programmas, kopumā sadarbība ar darba 
devējiem prakses organizēšanā ir novērtēta kā laba. Izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka pēdējos 
gados prakses nodrošināšanā studentiem nav bijis problēmu, jo darba devēji labprāt ľem audzēkľus 
praksē. Lielākoties, studējošie paši izvēlas prakses vietas, bet atsevišķos gadījumos to palīdz nodrošināt 
pasniedzēji. 

Kā īpaši atsaucīgi uzľēmumi prakses vietu nodrošināšanā tiek minēti, piemēram,                    
SIA „SOLUTIONS”, SIA „Pionieris2”, SIA „Vaide”. Aptaujātie izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka 
daudzi studenti pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas turpina strādāt savos prakses uzľēmumos. 
Izglītības iestāžu sadarbība ar sociālajiem partneriem tiek veidota, pētot darba tirgus pieprasījumu un 
uzľēmumiem nodrošinot audzēkľus kvalifikācijas praksē. 

 
Attēls Nr. 51 

Pēdējos trīs gados tekstila nozares uzņēmumos uzņemto praktikantu skaits (%)  
Avots: Aptaujas dati 
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Lielāko pēdējos trīs gados tekstila nozares uzľēmumos pieľemto praktikantu daļu veido 

profesionālās, vidējās un arodizglītības audzēkľi (62,6%). Praktikanti ar augstāko izglītību ir 23% no 
praktikantu kopskaita, bet citi praktikanti, piemēram, NVA, dažādu maksas kursu praktikanti, 
uzľēmumos ir salīdzinoši maz (14,4%) (Attēls Nr. 51). 

 
Attēls Nr. 52 

Pēdējos trīs gados tekstila nozares uzņēmumos pieņemto praktikantu skaits sadalījumā pa 

uzņēmumu lieluma kategorijām (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 
Praktikantu skaits tekstila nozares uzľēmumos pēdējos trīs gados sadalījumā pēc iegūtās 

izglītības  ir šāds: puse jeb 50% praktikantu mikrouzľēmumos ir profesionālās vidējās un arodizglītības 
iestāžu audzēkľi, bet 30% - augstākās izglītības iestāžu studenti. Arī mazajos uzľēmumos situācija ir 
līdzīga, proti, 46% praktikantu ir profesionālās vidējās un arodizglītības iestāžu audzēkľi, bet 28% - 
augstākās izglītības iestāžu studenti. Vidējos uzľēmumos ievērojami vairāk nekā puse (77,5%) 
praktikantu ir  profesionālās vidējās un arodizglītības iestāžu audzēkľi, bet lielajos uzľēmumos lielākā 
daļa (44,7%) praktikantu ir augstākās izglītības iestāžu studenti. 

Citu praktikantu, piemēram, NVA un dažādu maksas kursu audzēkľu, īpatsvars uzľēmumos ir 
vismazākais (9,3% - 26% dažādās uzľēmumu lieluma kategorijās). Turklāt vērojama tendence, ka 
mikrouzľēmumos un mazajos uzľēmumos šo praktikantu skaits ir par 10% lielāks nekā vidējos un 
lielajos uzľēmumos. 
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Attēls Nr. 53 

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

Avots: Aptaujas dati 
 

Visliekākais pēc prakses beigām uzľēmumos strādāt palikušo praktikantu skaits pēdējos trīs 
gados ir profesionālās vidējās un arodizglītības iestāžu audzēkľu vidū (66,4%). Pēc prakses beigām 
uzľēmumos strādāt palikušo praktikantu ar augstāko izglītību un citu praktikantu, t.sk. NVA un maksas 
kursu audzēkľu, īpatsvars ir salīdzinoši neliels, proti, attiecīgi 22,4% un 11,2% no praktikantu kopskaita 
nozares uzľēmumos (Attēls Nr. 53).  

Kopumā tendences pēdējos trīs gados uzľēmumos praksē pieľemto un pēc prakses beigām 
strādāt palikušo praktikantu īpatsvarā liecina, ka, lielāko daļu praksē pieľemto un strādāt palikušo 
praktikantu mikro, mazajos un vidējos uzľēmumos veido profesionālās vidējās un arodizglītības iestāžu 
audzēkľi. Lielajos uzľēmumos lielākā daļa praktikantu ir augstākās izglītības iestāžu studenti. 

8.4.2. Nozares tehnoloģiju izmantošana apmācības procesā 
Pēc izglītības iestāžu aptaujas datiem nozares tehnoloģijas apmācības procesā tiek izmantotas 

lielā daļā izglītības iestāžu, jo regulāri tiek organizētas teorētiskās mācību stundas mācību priekšmeta 
vajadzībām atbilstošos kabinetos, piemēram, praktiskās mācību stundas notiek  šūšanas darbnīcās, bet, 
apgūstot sieviešu veļas izgatavošanu, stundas notiek speciāli pielāgotās darbnīcās.  

Papildus tam, lai papildinātu teorētiskās un praktiskās zināšanas, tiek organizētas ekskursijas uz 
tādiem šūšanas uzľēmumiem kā A/S „Lauma Lingerie”, SIA „Nicol Djumon”, SIA „Fraulana” un citiem. 
Vienas izglītības iestādes pārstāvji norādīja, ka profesionālo datortehnoloģiju pielietošanā izglītības 
iestāde sadarbojas ar SIA „Kwintet”. 

Neskatoties uz to, ka kopumā nozares tehnoloģiju izmantošana apmācības procesā pēc 
izglītības iestāžu domām ir labā līmenī, izglītotāji norādīja, ka atsevišķi skolotāji salīdzinoši viduvēji 
pārzina apģērba rūpnieciskās izgatavošanas tehnoloģijas un racionālus darba paľēmienus.  

Citas izglītības iestādes pārstāvji norādīja, ka tiek izmantotas TTDI, proti, praktisko iemaľu 
apgūšanai atbilstoši aprīkotas mācību laboratorijas: apģērbu CAD/CAM (LECTRA, GRAFIS, GERBER, 
TEXDESIGN, STAPRIM, COMTENCE programmatūra, digitaizers un ploteri), šūšanas, adīšanas, 
tekstilmateriālzinību laboratorija, darba laika normēšanas datorklase un modes dizaina laboratorija. 
Tāpat tekstilķīmijas studijas notiek specializētās laboratorijā, un tekstila specializācijas studentu 
apmācība daļēji notiek TTDI laboratorijās un tādos uzľēmumos kā  A/S „Rita”, SIA „Klippman Saule”, 
SIA „Esta”. TTDI studijās tiek izmantota arī e-apmācības datorsistēma ELITA, kurā apģērbu 
tehnoloģijas, zeķu adīšanas un tekstila apdares moduļi ir tulkoti latviešu valodā. Programma ar tekstu, 
attēlu, shēmu, animāciju un filmiľu palīdzību skaidro šīs tehnoloģijas, bet testi ļauj pašam studējošajam 
novērtēt vielas apguves līmeni. 

8.4.3. Nozares speciālistu iesaistīšanās izglītības procesā 
Izvērtējot nozares speciālistu iesaisti izglītības procesā, izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka 

nozares speciālisti tiek iesaistīti mācību procesa plānošanā, jaunu programmu izstrādē un jaunu iekārtu 
iegādē. Arī visu centralizēto kvalifikācijas eksāmenu komisijās piedalās nozares speciālisti. Turklāt 

66.4% 22.4% 11.2% 

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

(13) Tekstilizstrādājumu ražošana; (14) Apģērbu 
ražošana; (74.10) Specializētie projektēšanas darbi; 
(15) Ādas un ādas izstrādājumu ražošana; (95.23) 

Apavu un ādas izstrādājumu remonts 

Profesionālās vidējās un arodizglītības audzēkľi Augstākās izglītības studenti Citi praktikanti 



 

  73 
 

notiek nozares speciālistu piesaistīšana mācību stundu vadīšanā. Tāpat uzľēmumu speciālisti vada 
mācību ekskursijas uzľēmumos, ir iesaistīti nozares studiju programmu kvalitātes komisijās, kas izskata 
programmu izmaiľas un ikgadējos pašnovērtējuma ziľojumus. Arī daļa kvalifikācijas darbu tiek 
izstrādāta nozares uzľēmumos.  

Izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka nākotnē nozares speciālistu iesaistīšanu izglītības 
procesā būtu nepieciešams stiprināt valstiskā līmenī. 

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

pamatojoties uz izglītības iestāžu aptaujas rezultātiem. Kā vidēju un augstu augstākās un profesionālās 
izglītības sistēmas problēmu aptaujātie norādīja ierobežotu izglītības pieejamību un izvēli reģionos 
(57,1% respondentu šo kritēriju novērtēja kā vidēju vai augstu problēmu). 

 
Attēls Nr. 54 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
 

 85,7% aptaujāto norādīja, ka izglītojošā personāla problēmas, t.sk. izglītotāju trūkums vai to 
nepietiekama kvalifikācija, nozares izglītības iestādēs nerada problēmas. Arī pārāk šaura vai plaša 
specializācija ir jomas, kas izglītības iestādēs nerada problēmas. Izvērtējot informācijas trūkumu 
(potenciālajiem audzēkľiem, darba devējiem, sabiedrībai) respondentu domas atšķiras, proti, 57,1% 
aptaujāto to vērtēja kā nelielu problēmu, bet nedaudz mazāka respondentu daļa (42,9%) šo jomu 
izglītības iestādēs raksturo kā problemātisku. 

Kopumā secinām, ka izglītotāju vērtējumā nozares profesionālās izglītības iestādēs Latvijā nav 
būtisku problēmu, bet atsevišķās jomās, piemēram, izglītības izvēlē un pieejamībā reģionos, 
informācijas trūkumā potenciālajiem audzēkľiem, darba devējiem un sabiedrībai kopumā, jāveic 
pasākumi, lai novērstu iespējamās problēmas nākotnē. 
 
  

42.9% 

57.1% 

28.6% 

28.6% 

85.7% 

28.6% 

42.9% 

57.1% 

42.9% 

28.6% 

14.3% 

28.6% 

14.3% 

14.3% 

28.6% 

14.3% 

14.3% 

42.9% 

28.6% 

28.6% 

14.3% 

42.9% 

14.3% 

28.6% 

14.3% 

14.3% 

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

Informācijas trūkums (potenciālajiem audzēkľiem, 
darba devējiem un sabiedrībai kopumā) 

Pārāk plaša specializācija 

Pārāk šaura specializācija 

Ierobežota izglītības pieejamība un izvēle reģionos 

Pārāk novecojusi un neatbilstoša materiāli tehniskā 
bāze 

Izglītojošā personāla problēmas (izglītotāju trūkums, to 
nepietiekama kvalifikācija) 

Prakses vietu trūkums 

Praktisko un teorētisko mācību nesabalansētība 
izglītības programmās 

1 2 3 4 5 



 

  74 
 

Izglītības iestāžu darbu ietekmējošie faktori 
 

Galvenie izglītības iestāžu spēju pildīt savu uzdevumu, proti, sniegt kvalitatīvas vispārējās un 
profesionālās zināšanas izglītojamiem un studentiem, ietekmējošie faktori izglītotāju vērtējumā ir 
apmācības tehnisko iekārtu esamība izglītības iestādē un konkurence izglītības sistēmā (42,9% 
respondentu šos faktorus novērtēja kā augstas ietekmes).  

 
Attēls Nr. 55 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
 

Pēc aptaujas datiem tādiem faktoriem kā kvalificētu pedagogu, administratīvā personāla, 
informācijas par nozares attīstības tendencēm un IT infrastruktūras pieejamība, kā arī nozares zemais 
prestižs sabiedrībā ir niecīga ietekme uz izglītības iestādes darbu (57,2% izglītotāju šo kritēriju novērtēja 
kā niecīgas un zemas ietekmes) (Attēls Nr. 55). 

 

Izglītības iestāžu saņemtais atbalsts 

Analizējot izglītības iestāžu saľemto atbalstu,  71,4%  un 57,1% izglītotāju norādīja, ka vietējo 
un reģionālo pašvaldību sniegtais atbalsts vērtējams kā niecīgs, bet 28,6% respondentu šo atbalstu 
vērtēja kā zemu. Tas liecina, ka šīm atbalsta formām praktiski nav ietekmes uz izglītības iestāžu darbu. 
42,9% respondentu norādīja valsts atbalsta programmu un/vai institūciju ietekme uz izglītības iestādes 
darbu ir vidēja. Kā vidējas ietekmes faktori tiek raksturota arī IT infrastruktūras pieejamība izglītības 
iestādē un sadarbība ar NVO un asociācijām (to norādījuši attiecīgi 57,1% un 42,9% izglītotāju). 
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Attēls Nr. 56 

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 
 

Kopumā secinām, ka neviena no izvērtējamam sadarbības formām starp izglītības iestādēm un 
dažādām institūcijām (pašvaldībām, valsts institūcijām, asociācijām, u.c.) nav cieša un izglītības 
iestādes kopumā nesaľem pietiekamu atbalstu savas darbības veicināšanai. 
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9. Ārējo faktoru ietekme 
Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori 

Šajā sadaļā tiks analizēts tekstila nozares uzľēmēju viedoklis par uzľēmumu darbību 
ietekmējošiem faktoriem. Kā pašus nozīmīgākos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus nozares 
uzľēmēji norādīja darbaspēka pieejamību darba tirgū (to norādījuši 52,1% respondentu), darbaspēka 
kompetences līmeni (38,5%), jaunu noietu tirgu apgūšanu (44,4%), kā arī tehnoloģisko procesu un 
ražošanas modernizāciju (40,2%) (Attēls Nr. 57). 

 
Attēls Nr. 57 

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

 
Arī tādi kritēriji kā uzľēmējdarbības izmaksu izmaiľas, mārketinga stratēģija un normatīvo aktu 

izmaiľas pēc respondentu domām ir svarīgi uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori, jo attiecīgi 35,9%. 
32,5% un 47% aptaujāto šos faktorus novērtēja ar 4. Savukārt nodokļu izmaiľu politikai un konkurencei 
ir vidēja ietekme uz tekstila nozares uzľēmumu darbību, proti, attiecīgi 32,5% un 33,3% respondentu 
šiem faktoriem piešķīra vērtējumu 3. Pēc aptaujas rezultātiem netika identificēti faktori, kas pēc 
vairākuma respondentu domām būtu nesvarīgi vai mazsvarīgi. 
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Ārvalstu sadarbība 

Viens no nozīmīgākajiem Baltijas valstu tekstila nozares pasākumiem ir "Intertextil Balticum”. 
2012. gadā šī izstāde Rīgā notiks jau 17. reizi. Šī ir viena no nozīmīgākajām tekstila nozares izstādēm 
Baltijas valstīs, un tā ir vienīgā profesionālā izstāde, kurā katru gadu piedalās dažādi apģērbu, mājas 
tekstila, veļas, ādas izstrādājumu, apģērbu aksesuāru, ražošanas iekārtu un šūšanas piederumu 
ražotāji, tirgotāji un nozares speciālisti no Latvijas un ārvalstīm. 

Izstādes mērķis ir pievērst uzmanību Baltijas jūras reģiona valstu modes nozares potenciālam, 
veidojot sadarbību starp Ziemeļvalstu, Baltijas, Krievijas, Ķīnas, Indijas un Lielbritānijas pārstāvjiem, un 
veicinot uzľēmumu konkurētspēju, jaunu tirgu apgūšanu un meklētu jaunus sadarbības modeļus un 
loģistikas iespējas starpvalstu sadarbībai.  

Izstādes tematika ir ļoti plaša, t.sk. audumi, materiāli, šūšanas piederumi,  izejvielas, apģērbi, 
trikotāža, veļa, zeķes,  apavi, izstrādājumi no ādas un kažokādas, mājas tekstils, ražošanas iekārtas un 
tehnoloģijas, apģērbu dizains un aksesuāri.   

2011. gadā izstādē piedalījās 157 uzľēmumi no Eiropas Savienības, Krievijas un NVS valstīm. 
Tas bija par 49% vairāk nekā 2010. gadā. Turklāt arī izstādes apmeklētāju skaits ar katru gadu pieaug. 
2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu,  tas palielinājās 32% un sasniedza 15 832 apmeklētājus.  

Piemēram, 2012. gadā izstādi plāno apmeklēt iepircēju delegācija no Maskavas un Pleskavas 
reģiona, lai iepazītos ar Latvijas ražojumu, nodibinātu kontaktus un pārrunātu sadarbības iespējas ar 
uzľēmējiem, asociācijām un tirdzniecības organizāciju pārstāvjiem.

42
 

Cits ārvalstu sadarbības veids tekstila nozarē ir prakses organizēšana. Piemēram, Rīgas stila un 
modes profesionālā vidusskola Comenius skolu daudzpusējās partnerības ietvaros piedalās projektā 
„Tekstilizstrādājumu raksti pārveidojumā”. Projekta ietvaros sadarbojas septiľu valstu profesionālās 
skolas no tādām valstīm kā Beļģija, Lietuva, Somija, Polija, Čehija, Turcija un Latvija. Projekta ietvaros 
skolnieki veido nelielas apģērbu kolekcijas, izmantojot dažādu tautu tradicionālās rakstu zīmes un 
simbolus. Projekts tiek īstenots no 2010. līdz 2012. gadam, turklāt projekta beigās jaunieši piedalīsies 
kopīgā modes skatē, lai parādītu apģērbu kolekcijas, kas izstrādātas šo divu gadu laikā.

43
 

Šis ir viens no veiksmīgiem sadarbības piemēriem, lai veicinātu skolnieku interesi par tekstila 
nozares profesijām un dažādu tekstila izstrādājumu izgatavošanu. Papildus tam jaunieši attīsta tādas 
darba tirgū nepieciešamas prasmes un zināšanas kā komunikācijas prasmes un svešvalodu zināšanas. 

 

  

                                                      
 
 

42
 Intertextil Balticum 2012, „„Intertextil Balticum 2012" - nozīmīgākais tekstilnozares pasākums Baltijas valstīs no 13. līdz 15. 

aprīlim Rīgā”, http://www.bt1.lv/bt1/intertextil/?link=00000001 

43
 Valsts izglītības attīstības aģentūra, „Starptautiska prakse veicina skolnieku interesi par tekstila apstrādes profesijas 

apguvi”http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_pieredze/comenius_partneribas_pieredze/?text_id
=12308 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_pieredze/comenius_partneribas_pieredze/?text_id=12308
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_pieredze/comenius_partneribas_pieredze/?text_id=12308
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Pielikums Nr.1 

Pamata informācija par respondentiem 

Tabula Nr. 31 Kopējais uzņēmumu un aptaujājamo uzņēmumu skaits  

Sektors pēc NACE 2.red. 
Uzņēmumu 

skaits 
Uzņēmumu skaits 

aptaujai 
% no kopējā 

uzņēmumu skaita 

(13) Tekstilizstrādājumu ražošana 55 22 40% 

(14) Apģērbu ražošana 721 288 40% 

(15) Ādas un ādas izstrādājumu ražošana 58 23 40% 

(74.10) Specializētie projektēšanas darbi 226 90 40% 

(95.23) Apavu un ādas izstrādājumu remonts 206 82 40% 

KOPĀ 1266 505 40% 

 
Tabula Nr. 32 Aptaujāto uzņēmumu skaits un procentuālais apjoms no kopējā uzņēmumu 

skaita 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Aptaujāto 

uzņēmumu 
skaits 

% no kopējā skaita 

(13) Tekstilizstrādājumu ražošana 22 40% 

(14) Apģērbu ražošana 300 41,61% 

(15) Ādas un ādas izstrādājumu ražošana 40 68,97% 

(74.10) Specializētie projektēšanas darbi 94 41,59% 

(95.23) Apavu un ādas izstrādājumu remonts 123 59,71% 

KOPĀ 579 45,73% 

 
Tabula Nr. 33 Saņemto atbilžu skaits pa tekstila nozares sektoriem 

Sektors pēc NACE 2.red. 
Saņemto 

atbilžu skaits 

(13) Tekstilizstrādājumu ražošana 11 

(14) Apģērbu ražošana 111 

(15) Ādas un ādas izstrādājumu ražošana 

28 (74.10) Specializētie projektēšanas darbi 

(95.23) Apavu un ādas izstrādājumu remonts 

KOPĀ 150 

 
 
  



 

  79 
 

Pielikums Nr.2 
 

Izglītības iestādes, kurās tiek piedāvātas akreditētas studiju programmas tekstila nozarē  
 

Tabula Nr. 34 Izglītības iestādes tekstila nozarē 

Nr. p.k. Izglītības iestādes 

1 Alsviķu Profesionālā skola 

2 Arodskola „Dzīvesprieks" 

3 Daugavpils Valsts tehnikums 

4 Daugavpils mākslas vidusskola „Saules skola" 

5 Daugavpils Mežciema arodskola 

6 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola 

7 Dobeles Amatu skola 

8 Jelgavas Amatniecības vidusskola 

9 Jelgavas Amatu vidusskola 

10 Liepājas Mākslas vidusskola 

11 Liepājas Valsts tehnikums 

12 Mācību centrs „BUTS" 

13 Ogres Valsts tehnikums 

14 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

15 Valsts SIA „Rīgas Pārtikas Ražotāju vidusskola"  

16 Rīgas Amatniecības vidusskola 

17 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

18 Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola 

19 Rīgas Tehniskā universitāte  

20 SIA „Latgales mācību centrs" 

21 SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 

22 SIA „BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS" 

23 SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" mācību centrs 

24 SIA mācību centrs „Austrumvidzeme" 

25 Valmieras Mākslas vidusskola 

26 Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

  

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

Uzņēmumu darbiniekiem nepieciešamie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

 
Tabula Nr. 35 Tekstila nozares uzņēmumu darbiniekiem nepieciešamie kursi saskaņā ar 

uzņēmumu aptauju 

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

1.  Ādas mākslinieciskā apstrādes, ādas šūšanas, polsterēšanas kursi 

2.  Angļu valodas, adīšanas iemaľu, tekstila tehnoloģisko aspektu kursi 

3.  Drēbnieka, piegriezēja kursi (darbiniekiem ar pieredzi) 

4.  Šūšanas kursi 

5.  Jaunāko datorprogrammu apguves kursi 

6.  Tautastērpu izgatavošanas kursi 

7.  Adīšanas kursi 

8.  Dizaina programmu apguves kursi 

9.  Pārdošanas un mārketinga kursi; preču uzskaites sistēmas apguves kursi 

 


