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1. Ievads 
 

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

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

Projekta ietvaros tika veikts iepirkums „Nozaru izpētes pētījums profesionālajai izglītībai” 
(identifikācijas Nr. VIAA 2011/28) (turpmāk - pētījums), atlasot pētījuma veicēju šādu nozaru izpētei: 
elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare un 
uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības, komerczinību) nozare. 

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, izvēloties nākamo profesiju. 
Vienlaicīgi šo informāciju var izmantot arī darba devēji, pedagogi un profesionālās izglītības audzēkľi, lai 
iegūtu papildu informāciju par nozares saistību ar izglītības sektoru. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Sagatavots nozares apraksts, iekļaujot šādus saturiskos indikatorus: 

- pētāmās nozares robežas; 

- nozares attīstības tendences Latvijā un Eiropas Savienības valstīs; 

- nozares situācijas salīdzinājums citās valstīs; 

- nozares darbaspēka raksturojums un prognozes; 

- profesionālās izglītības piedāvājums; 

- ārējo faktoru ietekme. 

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

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

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

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

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

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

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

Darba ierobežojumi 

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

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

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

- Darbā izmantoti statistikas dati no dažādiem avotiem, kas atsevišķos gadījumos par 
vieniem un tiem pašiem rādītājiem var atšķirties. Tas izskaidrojams ar atšķirīgu aprēķinu 
metodoloģiju pielietošanu. 

- Ľemot vērā, ka par 2011. gadu nav pieejami visi statistiskie rādītāji, nozares aprakstā tiek 
izmantoti arī dati par 2009. un 2010. gadu. 
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- Nozares uzľēmumu aptaujā iegūtie dati, t.sk. dati par nozares profesijām atspoguļo 
situāciju konkrētā brīdī, līdz ar to nav garantijas, ka iegūtais rezultāts būs tāds pats, 
atkārtojot uzľēmumu aptauju pēc noteikta laika perioda (ceturkšľa, gada utt.). 

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

- Apkopojot informāciju par nozarē realizētajām izglītības programmām, izmantots Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta mājas lapā apraksta izstrādes brīdī pieejamais Akreditēto 
profesionālās izglītības programmu reģistrs un nodibinājuma „Augstākās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas centrs" mājas lapā pieejamā informācija par akreditētajām studiju 
profesionālās augstākās izglītība programmām, atlasot programmas, kurām 2012. gada 
janvārī nav beidzies akreditācijas termiľš. Gadījumā, ja Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
reģistrā fiksētā izglītības iestāde ir mainījusi nosaukumu vai tikusi reorganizēta, nozares 
aprakstā pie attiecīgās izglītības programmas norādīts 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 (turpmāk – NVA) 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, 
kuri 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 
 

Uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē ietilpst tādi sektori kā 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektors, finanšu 
pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektors, juridisko un grāmatvedības 
pakalpojumu sektors, biroju administratīvo darbību un citu uzľēmumu palīgdarbību sektors, kā arī 
personiskās drošības darbību sektors. 

Nozares attīstības tendences 

2010. gadā Latvijā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un 
motociklus, apakšsektora uzľēmumu apgrozījums attiecīgi bija Ls 8 mljrd. un Ls 3,8 mljrd. Statistikas 
dati liecina, ka laika periodā no 2006. līdz 2008. gadam apakšsektoru apgrozījums bija ievērojami lielāks 
nekā 2009. un 2010. gadā. Turklāt 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības apakšsektora uzľēmumu apgrozījums samazinājās attiecīgi par 34,5% un 24,8%. 
Tas liecina par ekonomikas krīzes ietekmi šajos apakšsektoros. ES valstīs kopumā vairumtirdzniecības 
un mazumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījuma kritums 2009. gadā bija salīdzinoši mazāks - 
vairumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījums 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 
11,8%, bet mazumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījums - par 5,2%.

1
  Kopš 2009. gada otrās puses 

Latvijas tirdzniecības nozarē atsākās augšupeja. To galvenokārt ietekmēja vairumtirdzniecības apjoma 
kāpums eksporta darījumu apjoma pieauguma rezultātā. Sākot ar 2010. gada 1. ceturksni 
vairumtirdzniecības apgrozījums pakāpeniski pieauga, turklāt stabils apgrozījuma pieaugums bija 
vērojams arī 2011. gadā. 2011. gada 3. ceturksnī vairumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījums bija par 
24,1% lielāks salīdzinājumā ar 2010. gada 3. ceturksni. Stabilizējoties iekšējam pieprasījumam, 2010. 
gadā uzlabojās situācija arī mazumtirdzniecībā. 2011. gadā mazumtirdzniecības apgrozījums turpināja 
palielināties, pateicoties pakāpeniskiem situācijas uzlabojumiem darba tirgū un darba samaksas 
kāpumam. 2011. gadā, līdzīgi kā vairumtirdzniecībā, stabili pieauga mazumtirdzniecības uzľēmumu 
apgrozījums, proti, 2011. gada vienpadsmit mēnešos tas par 4,3% pārsniedza 2010. gada attiecīgo 
līmeni. Turklāt dažāda veida mazumtirdzniecības uzľēmumos apgrozījuma pieauguma tendences 
atšķīrās. 2011. gada vienpadsmit mēnešos auto degvielas mazumtirdzniecības apgrozījums bija par 
8,5% mazāks nekā 2010. gada attiecīgajā periodā, bet pārtikas mazumtirdzniecības apgrozījums bija 
par 0,9% lielāks nekā 2010. gada vienpadsmit mēnešos, savukārt mazumtirdzniecības apgrozījums 
nepārtikas preču tirdzniecībā (neieskaitot auto degvielas mazumtirdzniecību) šajā laika periodā pieauga 
par 11,8%.

2
 

Analizējot finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektoru, 
2010. un 2011. gadā, atjaunojoties sektora ekonomiskajai izaugsmei, Latvijā uzlabojās arī finanšu 
sektora galvenie darbības rādītāji. Lai gan bankas 2010. gadu kopumā noslēdza ar zaudējumiem, tie bija 
ievērojami mazāki nekā 2009. gadā. Banku pelnītspēja pamazām uzlabojās, un risks kopējā finanšu 
sektorā samazinājās.

3
 Neskatoties uz to, ka 2011. gadā bankas atsāka aktīvāku kreditēšanu, iekšzemes 

uzľēmējiem, privātpersonām un valdībai izsniegto banku kredītu apjomi joprojām turpināja 
samazināties. Uzľēmējiem izsniegto kredītu apjoms 2011. gada 1. ceturkšľa beigās, salīdzinot ar 
2010. gada attiecīgo periodu, samazinājās par 9%, bet mājsaimniecībām izsniegtie kredīti – par 6,6%. 
2011. gada 1. ceturkšľa beigās tautsaimniecībā kopumā bija izsniegti kredīti Ls 6 456,6 milj. apmērā. 

Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora uzľēmumu apgrozījums 2009. gadā, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās gan Latvijā, gan arī visā ES. Kopējais nozares uzľēmumu 
apgrozījums Latvijā 2009. gadā bija Ls 182,4 milj., bet radītā pievienotā vērtība Ls 81,8 milj., proti, par 
aptuveni 19% mazāk nekā 2008. gadā. Savukārt 2010. gadā sektora apgrozījums sasniedza Ls 176,3 
milj., proti, par 3,3% mazāk nekā 2009. gadā. Analizējot juridisko un grāmatvedības pakalpojumu 
sektora uzľēmumu apgrozījumu sadalījumā pa apakšsektoriem, 2009. gadā lielāko apgrozījuma daļu 
veidoja uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumu, konsultēšanas nodokļu jautājumos 

                                                      
 
 
1
 Eurostat, Annual detailed enterprise statistics for trade (NACE Rev.2 G), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do 

2
 Ekonomikas ministrija, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, 2011. gada decembris, 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/zin_2011_2/zin_2011_dec.pdf 
3
 Latvijas Banka, Finanšu stabilitātes pārskats, 2010, http://www.bank.lv/publikacijas/finansu-stabilitates-parskats/finansu-

stabilitates-parskats/7775 
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apakšsektors, sasniedzot Ls 92,3 milj. lielu apgrozījumu. Savukārt nedaudz mazāks apgrozījums bija 
vērojams juridisko pakalpojumu apakšsektorā – Ls 90,1 milj. Abos iepriekš minētajos apakšsektoros 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu apgrozījums samazinājās attiecīgi par 14,2% un 10,2%. 

Aplūkojot apgrozījuma izmaiľas biroju administratīvo darbību un citu uzľēmumu palīgdarbību 
sektorā 2006. līdz 2009. gadā, redzams, ka lielāko apgrozījuma daļu veido citur neklasificēto 
uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektors. Turklāt 2009. gadā šī apakšsektora 
apgrozījums pieauga par 35%. Savukārt 2009. gadā  sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu apakšsektora apgrozījums samazinājās par 35% salīdzinājumā ar 2008. gadu. Biroju 
administratīvo darbību un palīgdarbību apakšsektorā 2009. gadā apgrozījuma pieaugums bija zemāks 
nekā citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā (par 11%). Turklāt šī 
apakšsektora apgrozījums bija gandrīz 13 reižu mazāks nekā citur neklasificēto uzľēmējdarbības 
veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā. 

Statistikas dati rāda, ka apsardzes pakalpojumu tirgus Latvijā kopš pasaules ekonomiskās un 
finanšu krīzes sākuma ir pieredzējis izaugsmi. Ekonomiskās lejupslīdes apstākļos parasti pieaug arī 
noziedzības apmēri un sabiedrībā palielinās bažas par savu personisko un īpašuma drošību. Līdz ar to 
palielinās pieprasījums pēc apsardzes pakalpojumiem. Personiskās drošības sektorā darbojošos 
uzľēmumu apgrozījums 2009. gadā bija Ls 50,7 milj., proti, par 4,2% vairāk nekā 2008. gadā. Lielākais 
apgrozījuma pieaugums sektorā bija vērojams 2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu, proti, 
apgrozījums palielinājās par 24%, sasniedzot Ls 48,6 milj. Laika periodā no 2006. līdz 2009. gadam 
personiskās drošības sektora apgrozījums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās ik gadu. 

Nozares darbaspēka raksturojums 

Saskaľā ar nozares uzľēmumu aptaujas rezultātiem uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības 
un administrēšanas nozarē visvairāk darbinieku ir vecumā no 25 līdz 40 gadiem, turklāt juridisko un 
grāmatvedības pakalpojumu sektorā šajā vecumā ir 58,4% strādājošo. Savukārt personiskās drošības 
darbību sektorā vidējais darbinieku vecums ir nedaudz lielāks, proti, 44,9% strādājošo ir vecumā no 41 
līdz 50 gadiem. Pārējos sektoros darbinieki vecumā no 41 līdz 50 gadiem veido 20,1%-35,4% no sektorā 
nodarbināto skaita. Tas nozīmē, ka personiskās drošības sektorā darbinieku novecošanās varētu radīt  
draudus sektora attīstībai, tādēļ nākotnē jāpievērš uzmanība jaunu darbinieku piesaistei.  

Analizējot nozares darbinieku mainības tendences sadalījumā pa sektoriem, 88,2% nozares 
uzľēmumu darbinieku mainība ir robežās 0% līdz 10% gadā. Tikai vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektorā uzľēmumi (4,5%) ir norādījuši 
darbinieku mainību virs 30% gadā. Viszemākā darbinieku mainība vērojama juridisko un grāmatvedības 
pakalpojumu sektorā,  jo visi aptaujātie uzľēmumu pārstāvji darbinieku mainību gadā ir norādījuši 
robežās 0% līdz 10%. Finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, 
sektorā 66,7% uzľēmēju norādīja, ka uzľēmumu darbinieku mainība gadā ir robežās  no 0% līdz 10% 
gadā, bet 8,3% uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka darbinieku mainība uzľēmumos ir robežās no 21% 
līdz  30% gadā. 

Analizējot nozares jauno darbinieku, proti, pēdējos trīs gados izglītības iestādes beigušo 
darbinieku, profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmes, kopumā uzľēmēji tās  vērtē augstu vai ļoti 
augstu. Visaugstāk uzľēmēji vērtē jauno darbinieku attieksmi pret darba pienākumiem (73,2% 
respondentu tās novērtēja augstu vai ļoti augstu), spēju iekļauties kolektīvā (72,9%) un vēlmi pilnveidot 
savu kvalifikāciju (70,5%). Viszemāk tiek vērtētas jauniešu profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības 
iestāde, proti, 48,1% respondentu tās novērtēja kā zemas vai vidējas. Savukārt, vērtējot nozares 
pieredzējušo darbinieku, proti, vairāk nekā pirms trīs gadiem izglītības iestādes beigušo darbinieku, 
zināšanas, prasmes un attieksmes, visaugstāk tiek vērtēta darbinieku attieksme pret darba pienākumiem 
(84% respondentu tās novērtēja augstu vai ļoti augstu), vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju (77%) un 
spēja iekļauties kolektīvā (80). Salīdzinoši zemāk, līdzīgi kā jauniem darbiniekiem, tiek vērtētas 
profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde, proti, 65,4% respondentu tās novērtēja kā augstas 
vai ļoti augstas, bet gandrīz trešā daļa (29,3%) aptaujāto norādīja, ka tās ir vidējas. 

Uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē ir aktīvs darba tirgus, jo 
uz uzľēmumu izsludinātajām vakancēm piesakās liels skaits strādāt gribētāju. Tomēr, salīdzinot 
bezdarbnieku un brīvo darbavietu skaitu sadalījumā pa nozares profesijām, vērojama bezdarbnieku un 
brīvo darbavietu kvantitatīva neatbilstība. Piemēram, saskaľā ar NVA datiem klientu apkalpošanas 
speciālista un mazumtirdzniecības veikala pārdevēja profesijās 2011. gada septembrī reģistrēti attiecīgi 
406 un 8 564 bezdarbnieki, bet brīvo darbavietu skaits šajās profesijās bija attiecīgi 47 un 87. 
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Profesionālās izglītības piedāvājums 

Latvijā ar uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozari saistītās 
profesijas var apgūt 71 izglītības iestādē, t.sk. augstskolās, koledžās, profesionālās izglītības iestādēs. 
Kopumā izglītības iestādēs iespējams iegūt izglītību 44 ar šo nozari saistītās profesijās. 

Izvērtējot absolventu nodarbinātību, 44,8% izglītotāju norādīja, ka aptuveni puse jeb 40% - 60% 
absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā savā iegūtajā profesijā. Piektā daļa respondentu 
(24,1%) norādīja, ka vairāk nekā puse jeb 60% – 80% absolventu strādā savā iegūtajā profesijā, bet  
10,3% izglītotāju norādīja, ka gandrīz visi, proti, 80% – 100%, absolventu pēc izglītības iestādes 
beigšanas strādā savā iegūtajā profesijā. Pavisam neliela respondentu daļa (3,4%) absolventu 
nodarbinātību raksturo kā vāju, norādot, ka 20% - 40% absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas 
strādā savā iegūtajā profesijā. 

Liela daļa izglītības iestāžu, kurās akreditētas studiju programmas, kas saistītas ar 
uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozari, absolventu pēc izglītības iestādes 
beigšanas strādā savā profesijā Latvijā (to norādījuši 43% izglītotāju); 19,2% absolventu izvēlas strādāt 
citā nozarē; 15,3% absolventu turpina izglītību augstākās izglītības iestādēs; 14,6% absolventu strādā 
ārvalstīs, un salīdzinoši mazāka absolventu daļa pēc izglītības iestādes beigšanas nestrādā un nemācās 
(6,8%). Par 8,8%  absolventu izglītības iestādēm nav informācijas. Šie rezultāti liecina, ka daļa 
absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas nespēj veiksmīgi integrēties nozares darba tirgū, jo mazāk 
par pusi absolventu pēc izglītotāju sniegtās informācijas strādā iegūtajā profesijā Latvijā, bet aptuveni 
piektā daļa absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā citā nozarē. 

Ar uzľēmējiem īstenotās sadarbības analīze parāda, ka izglītības iestādes saľem atbalstu 
galvenokārt prakses un mācību ekskursiju organizēšanas veidā uzľēmumos, bet tādas sadarbības 
formas kā uzľēmumu stipendiju piešķiršana studentiem/audzēkľiem, mācību programmu izstrādes 
līdzfinansēšana, uzľēmēju dāvinājumi izglītības iestādēm un ziedojumi izglītības iestādēm materiālās 
bāzes uzlabošanai praktiski netiek īstenotas vai tiek īstenotas reti. 
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3. Pētniecības metodoloģija 
Nozares apraksta izveidē tika izmantotas šādas tālāk minētās galvenās pētniecības metodes. 

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

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

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

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

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

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

Nozares uzľēmumi tika atlasīti, izmantojot LR Uzľēmumu reģistra komersantu datu bāzi, atlasot 
uzľēmumus pēc to darbības veidiem saskaľā ar NACE 2.red. klasifikatoru atbilst darba uzdevumā 
noteiktajiem 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 24 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 
 

Uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozare aptver plašu nozares 
sektoru kopumu. Šī apraksta ietvaros analizēti tālāk minētie nozares sektori.  

1) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus; 

2) Finanšu pakalpojumu darbības, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu; 

3) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi; 

4) Biroju administratīvās darbības un citas uzľēmumu palīgdarbības: 

a) biroju administratīvās darbības un palīgdarbības; 

b) sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi; 

c) citur neklasificētas uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības; 

5) Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana: 

a) personiskās drošības darbības. 

Pēc vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora šīs nozares sektoru uzľēmumu darbībai 
atbilst NACE kodi 46, 47, 64, 69, 82.1, 82.3, 82.9 un 80.1 (Tabula Nr. 1). 

Tabula Nr. 1 Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozare pēc 
vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora NACE 2.red. 

NACE 
kods 

Darbības veida 
grupa 

Darbības veidi 

46 Vairumtirdzniecība, 
izľemot 
automobiļus un 
motociklus 

 (46.1) Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību 

 (46.2) Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība 

 (46.3) Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība 

(46.4) Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība 

(46.5) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība 

(46.6) Citu mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība 

 (46.7) Cita veida specializētā vairumtirdzniecība 

(46.9) Nespecializētā vairumtirdzniecība 

47 Mazumtirdzniecība, 
izľemot 
automobiļus un 
motociklus 

(47.1) Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 

(47.2) Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

(47.3) Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās 

(47.4) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

(47.5) Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

(47.6) Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

(47.7) Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

(47.8) Mazumtirdzniecība stendos un tirgos 

(47.9) Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem 

64 Finanšu 
pakalpojumu 
darbības, izľemot 
apdrošināšanu un 
pensiju uzkrāšanu 

 (64.11) Centrālo banku darbība 

 (64.19) Cita monetārā starpniecība 

 (64.20) Holdingkompāniju darbība 

 (64.30) Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un citās līdzīgās finanšu vienībās 

(64.91) Finanšu noma 

(64.92) Citi kreditēšanas pakalpojumi 

(64.99) Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izľemot apdrošināšanu un pensiju 
uzkrāšanu 

69 Juridiskie un 
grāmatvedības 
pakalpojumi 

(69.10) Juridiskie pakalpojumi 

 (69.20) Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu 
jautājumos 
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NACE 
kods 

Darbības veida 
grupa 

Darbības veidi 

82.1 Biroju 
administratīvās 
darbības un 
palīgdarbības 

(82.11) Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi 

(82.19) Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētas biroju palīgdarbības 

82.3 Sanāksmju un 
tirdzniecības 
izstāžu 
organizatoru 
pakalpojumi 

- 

82.9 Citur neklasificētas 
uzľēmējdarbības 
veicināšanas 
palīgdarbības 

 (82.91) Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi 

 (82.92) Iepakošanas pakalpojumi 

 (82.99) Pārējās citur nekvalificētas uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības 

80.1 Personiskās 
drošības darbības 

- 

 



 

  12 
 

5. Nozares attīstības tendences Latvijā un 
citās ES valstīs  

Analīzes ietvaros apskatītas makroekonomikas tendences Latvijā un citās ES valstīs. 
Raksturota situācija nozarē pašlaik un tās attīstība nākotnē. Ľemot vērā to, ka nozarē ietilpst pēc 
darbības veida atšķirīgi sektori (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izľemot automobiļus un 
motociklus, juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi, personiskās drošības darbības, biroju 
administratīvās darbības un palīgdarbības, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumi un citur neklasificētas uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības), šo sektoru 
makroekonomiskā analīze veikta atsevišķi. 

5.1. Nozares attīstības raksturojums 
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus 

ES vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzľēmumu kopējais apgrozījums veido 
vislielāko daļu no kopējā ES nefinanšu uzľēmumu sektora apgrozījuma un 36,6% no kopējā visu 
nozaru apgrozījuma. 2008. gadā ES valstīs pēc radītās pievienotās vērtības un nodarbināto 
iedzīvotāju skaita kopējā nefinanšu sektorā mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība ierindojās otrajā 
vietā, pirmo vietu ieľemot ražošanas uzľēmumiem.

4
 

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektors 
ietver divus apakšsektorus, proti, vairumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, 
apakšsektoru, kā arī mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, apakšsektoru. 
Saskaľā ar Eurostat datiem 2010. gadā lielākais vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, 
izľemot automobiļus un motociklus, sektora apgrozījums ES valstu vidū bija Vācijā, proti, Ls 727,6 
mljrd. vairumtirdzniecībā un Ls 331,3 mljrd. mazumtirdzniecībā. Salīdzinoši augsts apgrozījums 2010. 
gadā bija vērojams arī  Norvēģijā (Ls 611,3 mljrd. vairumtirdzniecībā un Ls 271,8 mljrd. 
mazumtirdzniecībā ar attiecīgi 6,3% un 9,1% apgrozījuma pieaugumu, salīdzinot ar 2009. gadu) 
(Tabula Nr. 2).  

Lielākais šī sektora apgrozījuma pieaugums 2010. gadā bija vērojams Somijā, kur 
salīdzinājumā ar 2009. gadu tas palielinājās par 39,8% vairumtirdzniecībā un 66,3% 
mazumtirdzniecībā, sasniedzot attiecīgi Ls 19 mljrd. un Ls 11,4 mljrd. Savukārt lielākais apgrozījuma 
samazinājums 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, bija Horvātijā, kur tas saruka par 2,3% 
vairumtirdzniecībā un 4,9% mazumtirdzniecībā. Turklāt pārējās analizētajās valstīs, izľemot 
Slovākiju, kur 2010. gadā apgrozījums vairumtirdzniecībā samazinājās par 0,5%, un Spāniju, kur tas 
mazumtirdzniecībā samazinājās par 0,8%, bija vērojams apgrozījuma pieaugums. 

Tabula Nr. 2 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, 
sektora uzņēmumu apgrozījums Eiropā  2009. - 2010. gadā (Ls milj.) 

Sektors 
(G46) Vairumtirdzniecība, izņemot 

automobiļus un motociklus 
(G47) Mazumtirdzniecība, izņemot 

automobiļus un motociklus 

Gads 2009 
2009/ 2010 

(%) 
2010 2009 

2009/ 2010 
(%) 

2010 

Beļģija 136 377,9 11,4% 151 859,8 55 973,2 10,4% 61 780,3 

Bulgārija nav datu - 20 576,8 nav datu - 6 797,9 

Čehija 48 883,3 14,4% 55 910,7 23 529,4 8,2% 25 469,2 

Dānija 59 084,0 7,2% 63 366,6 29 108,9 5,5% 30 706,5 

Vācija nav datu - 727 580,5 nav datu - 331 298,4 

Igaunija 5 634,7 12,3% 6 328,8 3 057,6 4,3% 3 190,0 

Spānija 232 979,4 9,4% 254 908,8 156 847,1 -0,8% 155 529,0 

Francija nav datu - 504 692,8 nav datu - 294 611,6 

Itālija nav datu - 355 650,5 nav datu - 207 826,0 

Kipra 3 737,1 4,3% 3 897,5 3 804,6 2,8% 3 911,2 

Latvija 6 180,3 28,3% 7 931,1 3 703,1 0,6% 3 725,9 

Lietuva nav datu - 8 074,2 nav datu - 5 078,2 

                                                      
 
 
4 
Eurostat, Distributive trades, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Distributive_trades_(NACE_Rev._2) 
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Sektors 
(G46) Vairumtirdzniecība, izņemot 

automobiļus un motociklus 
(G47) Mazumtirdzniecība, izņemot 

automobiļus un motociklus 

Luksemburga 9 185,9 35,8% 12 473,9 9 635,5 19,7% 11 534,8 

Ungārija 29 364,1 2,6% 30 134,8 17 147,7 1,3% 17 371,7 

Nīderlande 1 891,7 - nav datu 1 059,6 - nav datu 

Austrija nav datu - 270 726,4 nav datu - 73 566,5 

Polija 86 621,4 10,0% 95 258,1 37 403,4 4,3% 38 998,4 

Portugāle 108 384,5 14,7% 124 312,7 60 973,3 11,4% 67 939,1 

Rumānija 44 952,3 3,2% 46 371,9 32 601,5 2,3% 33 340,0 

Slovēnija 33 770,6 4,0% 35 106,7 17 987,4 6,6% 19 181,3 

Slovākija 8 761,2 -0,5% 8 715,1 7 415,8 6,0% 7 863,1 

Somija 13 579,9 39,8% 18 985,4 6 849,4 66,3% 11 391,9 

Zviedrija 41 857,5 9,1% 45 662,7 24 298,5 2,3% 24 863,4 

Lielbritānija 77 581,6 22,5% 95 062,3 39 826,3 10,9% 44 175,4 

Norvēģija 575 243,7 6,3% 611 318,9 249 025,9 9,1% 271 771,1 

Šveice nav datu - 62 220,6 nav datu - 35 703,9 

Horvātija 10 701,0 -2,3% 10 458,2 8 744,8 -4,9% 8 320,1 

Avots: Eurostat 

Salīdzinot sektora apgrozījumu Baltijas valstīs, var redzēt, ka lielākais apgrozījums 2010. 
gadā bija Lietuvā, proti, Ls 8,1 mljrd. vairumtirdzniecībā un Ls 5,1 mljrd. mazumtirdzniecībā. Latvijā šī 
sektora apgrozījums ir nedaudz mazāks. 2010. gadā tas bija Ls 7,9 mljrd. vairumtirdzniecībā un Ls 
3,7 mljrd. mazumtirdzniecībā ar attiecīgi 28,3% un 0,6% apgrozījuma pieaugumu, salīdzinot ar 2009. 
gadu. Igaunijā ir vismazākais vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un 
motociklus, sektora apgrozījums Baltijas valstīs, proti,  2010. gadā tas sasniedza Ls 6,3 mljrd. 
vairumtirdzniecībā un Ls 3,2 mljrd. mazumtirdzniecībā, kas bija attiecīgi par 12,3% un 4,3% vairāk 
nekā 2009. gadā. 

 

Attēls Nr. 1 
Tirdzniecības apgrozījuma struktūra Latvijā, %, 2009. gads  

Avots: Ekonomikas ministrija, Iekšējā tirgus pētījumi, statistika, 
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30405  

Kopējā Latvijas iekšzemes tirdzniecības tirgū ir trīs sektori – vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus, kā arī automobiļu, motociklu un to detaļu 
tirdzniecība. Vairumtirdzniecība veido lielāko daļu no kopējās iekšzemes tirdzniecības apgrozījuma - 
2009. gadā tās īpatsvars kopējā tirdzniecības apgrozījumā bija 57,2%, bet mazumtirdzniecības 
īpatsvars - 36,9% (Attēls Nr. 1).  

Eiropas Savienībā kopumā tāpat kā Latvijā pēc 2011. gada jūnija datiem lielāko daļu no 
kopējā tirdzniecības apgrozījuma veido vairumtirdzniecības sektors (59,4%). Savukārt 
mazumtirdzniecības apgrozījums veido 28,5% no kopējā tirdzniecības apjoma.

5
 

                                                      
 
 
5
 Eurostat, Distributive trades, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Distributive_trades_(NACE_Rev._2) 
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Attēls Nr. 2 
Vairumtirdzniecības struktūra pēc apgrozījuma apjoma 2009. gadā (%) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Vairumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījuma struktūru Latvijā galvenokārt veido 
nelauksaimniecisko starpproduktu vairumtirdzniecība (34,4%), kas ietver degvielas, cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā, metālu, kokmateriālu, būvmateriālu, atkritumu, lūžľu un citu līdzīgu preču 
vairumtirdzniecību, pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību (20,1%), kā arī 
mājsaimniecības preču vairumtirdzniecību (19,4%) (Attēls Nr. 2).

6
 
 
 

 

Attēls Nr. 3 
Mazumtirdzniecības struktūra pēc apgrozījuma 2009. gadā (%) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Lielāko daļu mazumtirdzniecības apgrozījuma struktūras veido mazumtirdzniecība 
nespecializētos veikalos, kur pārsvarā tirgo pārtiku, dzērienus un tabaku (44,2%), degvielas 
mazumtirdzniecība (17%) un citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, kas ietver 
apģērbu, apavu, farmaceitisko līdzekļu un medicīnas preču, ziedu, suvenīru, rokas pulksteľu un citu 
preču tirdzniecību (14,8%) (Attēls Nr. 3).  

Iekšzemes tirdzniecība Latvijā līdz 2007. gada vidum attīstījās ļoti dinamiski un, salīdzinot ar 
pārējām tautsaimniecības nozarēm, šīs nozares attīstības temps bija viens no augstākajiem. Laika 
posmā no 1999. līdz 2006. gadam nozares vidējais ikgadējais pieauguma temps pārsniedza 10%. 
Savukārt 2007. gadā tirdzniecība kopumā veidoja aptuveni 18% no IKP.  Globālās finanšu krīzes 
ietekmē pēc  2007. gada pēdējā ceturkšľa sektora izaugsme apstājās, un 2009. gadā tirdzniecības 
nozare veidoja 13,8% no IKP (faktiskajās cenās). Vairumtirdzniecības uzľēmumu kopējais 

                                                      
 
 
6
 Ekonomikas ministrija, Tirdzniecība, www.em.gov.lv, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30405 
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apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, samazinājās par 37,5%, bet 
mazumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījums samazinājās par 28%.

7
   

 

Attēls Nr. 4 
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, sektora 

apgrozījums 2006. - 2010. gadā (Ls tūkst.) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

2010. gadā Latvijā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības apakšsektora uzľēmumu 
apgrozījums attiecīgi bija Ls 8 mljrd. un Ls 3,8 mljrd. (Attēls Nr. 4). Statistikas dati liecina, ka laika 
periodā no 2006. līdz 2008. gadam apakšsektoru apgrozījums bija ievērojami lielāks nekā 2009. un 
2010. gadā. Turklāt 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības apakšsektora uzľēmumu apgrozījums samazinājās attiecīgi par 34,5% un 
24,8%. Tas liecina par ekonomikas krīzes ietekmi šajos apakšsektoros.  

ES valstīs kopumā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījuma 
kritums 2009. gadā bija salīdzinoši mazāks - vairumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījums 2009. 
gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 11,8%, bet mazumtirdzniecības uzľēmumu 
apgrozījums - par 5,2%.

8
 Kopš 2009. gada otrās puses Latvijas tirdzniecības nozarē atsākās 

augšupeja. To galvenokārt ietekmēja vairumtirdzniecības apjoma kāpums eksporta darījumu apjoma 
pieauguma rezultātā. 2010. gadā vairumtirdzniecības apgrozījums pieauga par 26%, salīdzinot ar 
2009. gadu.

9
  2011. gada 3. ceturksnī vairumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījums bija par 24,1% 

lielāks salīdzinājumā ar 2010. gada 3. ceturksni.
10

 

Stabilizējoties iekšējam pieprasījumam, 2010. gadā uzlabojās situācija arī 
mazumtirdzniecībā. Mazumtirdzniecības apgrozījuma apjomi no 2009. gada decembra līdz 2010. 
gada decembrim pieauga par 7,8% (salīdzināmās cenās, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem). 2011. 
gadā mazumtirdzniecības apgrozījums turpina palielināties, pateicoties pakāpeniskiem situācijas 
uzlabojumiem darba tirgū un darba samaksas kāpumam.

11
 2011. gadā, līdzīgi kā vairumtirdzniecībā, 

stabili pieauga mazumtirdzniecības uzľēmumu apgrozījums, proti, 2011. gada vienpadsmit mēnešos 
tas par 4,3% pārsniedza 2010. gada attiecīgo līmeni. Turklāt dažāda veida mazumtirdzniecības 
uzľēmumos apgrozījuma pieauguma tendences atšķīrās. 2011. gada vienpadsmit mēnešos auto 
degvielas mazumtirdzniecības apgrozījums bija par 8,5% mazāks nekā 2010. gada attiecīgajā 

                                                      
 
 
7
   Ekonomikas ministrija, Tirdzniecība, www.em.gov.lv, http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30405 

8
 Eurostat, Annual detailed enterprise statistics for trade (NACE Rev.2 G), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do 

9
 Ekonomikas ministrija, Informatīvais ziľojums par makroekonomisko situāciju valstī, 2011, www.em.gov.lv, 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_situac_valsti/EMZino_14_031011.pdf 
10

 Ekonomikas ministrija, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, 2011. gada decembris, 
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/zin_2011_2/zin_2011_dec.pdf 
11

 Ekonomikas ministrija, Informatīvais ziľojums par makroekonomisko situāciju valstī, 2011, www.em.gov.lv, 
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_situac_valsti/EMZino_14_031011.pdf 
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periodā, bet pārtikas mazumtirdzniecības apgrozījums bija par 0,9% lielāks nekā 2010. gada 
vienpadsmit mēnešos, savukārt mazumtirdzniecības apgrozījums nepārtikas preču tirdzniecībā 
(neieskaitot auto degvielas mazumtirdzniecību) šajā laika periodā pieauga par 11,8%.

12
 

Tabula Nr. 3 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, 
sektora apgrozījums sadalījumā pa apakšsektoriem 2006. - 2010. gadā (Ls tūkst.) 

Gads 
2005/ 
2006 
(%) 

2006 
2006/ 
2007(

%) 
2007 

2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010(

%) 
2010 

(G46) Vairumtirdzniecība, izņemot 
automobiļus un motociklus 

30,9% 
8 618 

619 
12,8% 

9 721 
969 

-0,5% 
9 669 

603 
-34,5% 

6 330 
987 

26,3% 
7 997 

701 

(G461) Vairumtirdzniecība uz līguma pamata 
vai par atlīdzību 

264,5
% 

114 
870 

49,4% 
171 
573 

5,3% 
180 
637 

-12,5% 
158 
015 

- 
nav 

datu 

(G462) Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu 
lopu vairumtirdzniecība 

47,4% 
169 
960 

26,8% 
215 
509 

47,7% 
318 
389 

1,5% 
323 
085 

- 
nav 

datu 

(G463) Pārtikas, dzērienu un tabakas 
izstrādājumu vairumtirdzniecība 

19,3% 
1 437 

563 
13,5% 

1 631 
470 

3,1% 
1 682 

699 
-24,5% 

1 270 
483 

- 
nav 

datu 

(G464) Mājsaimniecības preču 
vairumtirdzniecība 

18,5% 
1 206 

650 
24,3% 

1 499 
562 

9,2% 
1 636 

925 
-24,9% 

1 229 
155 

- 
nav 

datu 

(G465) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība 

15,3% 
770 
263 

20,6% 
928 
852 

-4,8% 
884 
246 

-47,7% 
462 
631 

- 
nav 

datu 

(G466) Citu mašīnu, iekārtu un to piederumu 
vairumtirdzniecība 

28,4% 
635 
823 

29,2% 
821 
591 

5,3% 
865 
023 

-46,6% 
462 
336 

- 
nav 

datu 

(G467) Cita veida specializētā 
vairumtirdzniecība 

21,6% 
3 569 

359 
16,1% 

4 142 
889 

-8,5% 
3 790 

446 
-42,5% 

2 178 
193 

- 
nav 

datu 

(G469) Nespecializētā vairumtirdzniecība 506,3
% 

714 
131 

-56,5% 
310 
523 

0,2% 
311 
239 

-20,6% 
247 
089 

- 
nav 

datu 

(G47) Mazumtirdzniecība, izņemot 
automobiļus un motociklus 

27,1% 
4 014 

853 
21,9% 

4 896 
102 

2,7% 
5 029 

522 
-24,8% 

3 783 
546 

-0,7% 
3 757 

175 

(G471) Mazumtirdzniecība nespecializētajos 
veikalos 

12,1% 
1 483 

412 
23,7% 

1 835 
404 

10,2% 
2 022 

397 
-17,3% 

1 672 
227 

- 
nav 

datu 

(G472) Pārtikas, dzērienu un tabakas 
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

36,8% 59 448 7,4% 63 859 19,5% 76 337 -18,5% 62 187 - 
nav 

datu 

(G473) Degvielas mazumtirdzniecība 
degvielas uzpildes stacijās 

34,8% 
743 
168 

8,7% 
808 
033 

9,4% 
883 
769 

-27,2% 
643 
512 

- 
nav 

datu 

(G474) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

17,2% 
151 
945 

16,0% 
176 
293 

-20,1% 
140 
805 

-40,6% 83 627 - 
nav 

datu 

(G475) Mājsaimniecības piederumu 
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

53,7% 
668 
121 

30,1% 
869 
335 

-13,0% 
756 
361 

-38,4% 
466 
288 

- 
nav 

datu 

(G476) Kultūras preču un atpūtai paredzētu 
preču mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

28,5% 
138 
588 

14,4% 
158 
588 

-1,9% 
155 
581 

-32,7% 
104 
747 

- 
nav 

datu 

(G477) Citu preču mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

35,6% 
597 
198 

27,8% 
762 
985 

1,9% 
777 
818 

-28,1% 
559 
564 

- 
nav 

datu 

(G478) Mazumtirdzniecība stendos un tirgos 26,2% 
106 
032 

14,8% 
121 
736 

-13,8% 
104 
971 

-24,5% 79 305 - 
nav 

datu 

(G479) Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, 
stendiem un tirgiem 

50,3% 66 941 49,2% 99 869 11,6% 
111 
482 

0,5% 
112 
089 

- 
nav 

datu 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Aplūkojot sīkāk vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un 
motociklus, sektora uzľēmumu apgrozījumu Latvijā sadalījumā pa apakšsektoriem, redzams, ka 
2009. gadā vairumtirdzniecības apakšsektorā lielāko apgrozījumu veidoja pārtikas, dzērienu un 
tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība (Ls 1,3 mljrd.) un cita veida specializētā vairumtirdzniecība 
(Ls 2,2 mljrd.) (Tabula Nr. 3).  

Savukārt mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, apakšsektorā 2009. gadā 
lielāko apgrozījuma daļu veidoja mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (Ls 1,7 mljrd.). 
Kopumā redzams, ka 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu gandrīz visos vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības apakšsektoros bija vērojams apgrozījuma samazinājums. Vairumtirdzniecībā 
vienīgais apakšsektors ar apgrozījuma pieaugumu bija lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu 
vairumtirdzniecība, kur apgrozījums pieauga par 1,5%, savukārt mazumtirdzniecībā vienīgi 
mazumtirdzniecībā ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem bija vērojams apgrozījuma pieaugums (par 
0,5%). Tomēr kopumā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora apgrozījuma rādītāji 2010. 
gadā liecina, ka ir sākusies ekonomikas izaugsme. 

Analizējot vairumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, apakšsektora 
apgrozījumu sadalījumā pa darbības veidiem pa ceturkšľiem, redzams, ka 2011. gadā apgrozījums 
apakšsektorā sadalījumā pa ceturkšľiem ir pieaudzis robežās no 24,1% līdz 30,8%. Turklāt 

                                                      
 
 
12

 Ekonomikas ministrija, „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, 2011. gada decembris, 
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/zin_2011_2/zin_2011_dec.pdf 
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vislielākais apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu 2011. gadā 
vērojams citu mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecībā (pieaugums par 29,3% - 64,4%  
sadalījumā pa ceturkšľiem) un nespecializētajā vairumtirdzniecībā (19% - 48,1%) (Tabula Nr. 4). 

Tabula Nr. 4 Vairumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, apakšsektora 
apgrozījums % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu sadalījumā pa darbības veidiem 2009. - 

2011. gadā (sezonāli neizlīdzināti dati faktiskajās cenās) 

Gads 
2009

-I 
2009

-II 
2009
-III 

2009
-IV 

2010
- I 

2010
-II 

2010
-III 

2010
-IV 

2011
-I 

2011
-II 

2011
-III 

2011
-IV 

(46) Vairumtirdzniecība, izņemot 
automobiļus un motociklus 

-38,8 -42 -39,8 -26,5 6,4 20,7 34,8 36 30,8 32,1 24,1 14,8 

(461) Vairumtirdzniecība uz līguma 
pamata vai par atlīdzību 

-61,7 -59,7 3,5 -12,6 23,9 90,4 
154,

8 
170,

4 
67,7 32,1 -17,9 -20,2 

(462) Lauksaimniecības izejvielu un 
dzīvu lopu vairumtirdzniecība 

-11,6 -7,7 8,1 23,1 2,9 -2,3 11,9 -3,1 26,2 24,1 21,4 28,5 

(463) Pārtikas, dzērienu un tabakas 
izstrādājumu vairumtirdzniecība 

-20,1 -23,7 -28,5 -26,4 -16,7 -11,2 6,5 10,6 17,6 19,4 13 4,4 

(464) Mājsaimniecības preču 
vairumtirdzniecība 

-22,4 -27,7 -31,3 -20,4 -4,8 5,9 24,2 12,3 6,7 6,4 7,9 4,4 

(465) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība 

-57,8 -57,9 -58,2 -50,2 35,8 32,4 70,2 67,6 9,2 21,6 23 -6,2 

(466) Citu mašīnu, iekārtu un to 

piederumu vairumtirdzniecība 
-36,3 -52,4 -52,6 -59,3 -31,4 -4,4 6,6 45,9 42,4 64,4 45,7 29,3 

(467) Cita veida specializētā 
vairumtirdzniecība 

-51,7 -52,8 -45,3 -17,6 36,1 58,9 53,9 58,1 49,9 45 34,4 25 

(469) Nespecializētā 
vairumtirdzniecība 

-14,4 -8,8 -18,7 -16 -19,7 -5,2 35,9 32,6 48,1 42,6 19 41,9 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Savukārt, analizējot mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, apakšsektora 
apgrozījumu sadalījumā pa darbības veidiem pa ceturkšľiem, var secināt, ka 2011. gadā 
apgrozījums apakšsektorā ir pieaudzis lēnāk nekā vairumtirdzniecībā, proti, mazumtirdzniecībā tas 
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu palielinājās robežās no 6,1% līdz 11,3%. 
Vislielākais apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu 2011. gadā 
vērojams paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecībā (pieaugums par 8,3% - 
47%  sadalījumā pa ceturkšľiem) un mazumtirdzniecībā nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā 
netirgo pārtikas produktus (23,1% - 66,7%). Savukārt lielākais apgrozījuma kritums 2011. gadā 
vērojams grāmatu, avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecībā (49,4% - 59,5%) (Tabula Nr. 
5). 

Tabula Nr. 5 Mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, apakšsektora 
apgrozījums % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu sadalījumā pa darbības veidiem 2009. -  

2011. gadā (sezonāli neizlīdzināti dati faktiskajās cenās) 

Gads 
2009

-I 
2009-

II 
2009
-III 

2009-
IV 

2010
-I 

2010-
II 

2010-
III 

2010
-IV 

2011-
I 

2011
-II 

2011-
III 

2011
-IV 

(47) Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus 
un motociklus 

-20,8 -25,5 -28 -26,7 -11,9 -4,6 2,7 8,8 6,1 6,6 11,3 10,4 

(47 - 473) Mazumtirdzniecība, pavisam, bez auto 
degvielas mazumtirdzniecības 

-19,4 -24,4 -27,8 -27,8 -15,3 -7,4 2,3 8,8 6 7,3 12 10,7 

(4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība 
-27,7 -30,4 -28,9 -20,9 6,9 8,9 4,5 8,8 6,5 4 8,7 9,3 

(4711; 472) Mazumtirdzniecība pārtikas veikalos 
pavisam 

-9,3 -16,4 -19,7 -22,2 -14,3 -9,1 -0,4 5,1 4,7 7,4 9,5 10,2 

,, (4711) mazumtirdzniecība nespecializētajos 
veikalos, kur pārsvarā tirgo pārtikas produktus 

-9,3 -16,3 -19,7 -22,3 -15 -10,1 -1,2 4,2 4,2 7,1 9,3 10,5 

,, (472) pārtikas, dzērienu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

-8,3 -20,7 -19,4 -17,5 7,9 24,2 23 32,5 16,4 14,6 14,4 4 

(4719; 473 - 479) Nepārtikas preču 
mazumtirdzniecība, ieskaitot auto degvielas 
mazumtirdzniecību 

-28 -31,3 -32,9 -29,5 -10,1 -1,1 5 11,4 7,1 6,1 12,6 10,5 

(4719; 474 - 479) Nepārtikas preču 
mazumtirdzniecība bez auto degvielas 
mazumtirdzniecības 

-28 -31,6 -34,8 -32,9 -16,5 -5,5 5,2 12,6 7,4 7,1 14,5 11,1 

(4719) Mazumtirdzniecība nespecializētajos 
veikalos, kur pārsvarā netirgo pārtikas produktus 

-13,1 -20 -25,9 -27 -11,6 -1 24 32,8 66,7 41,5 36,5 23,1 

(4741 - 4742) Datoru, to perifēro iekārtu, 
programmatūras un telekomunikāciju iekārtu 
mazumtirdzniecība 

-45,9 -52,1 -44 -41,2 -9,3 8,4 5,4 32,1 17 13,8 32,8 1,1 

(4751; 4771 - 4772) Tekstilizstrādājumu, apģērbu, 
apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība 

-27,9 -30,8 -41,1 -38 -21,2 -10,5 10,9 21,3 -0,1 2 5,4 7,5 

,, (4751) tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība 
14,8 -14,8 -19,6 5,8 2,5 11 32,2 19,1 -7,7 -2,4 -3,1 -3,5 

,, (4771 - 4772) apģērbu, apavu un ādas 
izstrādājumu mazumtirdzniecība 

-29,4 -31,4 -41,9 -39,8 -22,5 -11,5 9,9 21,5 0,5 2,2 5,9 8,2 

(4743) Audio un video ierīču mazumtirdzniecība 
-57,5 -52,1 -64 -60,8 -44,7 -34,6 -2,1 -2,5 25,9 22,7 12,5 12,3 

(4752) Metālizstrādājumu, krāsu un stikla 
mazumtirdzniecība 

-34,3 -34,9 -31 -31,1 -26,4 -12,4 0,6 10,3 18,3 20,7 23,2 23,5 

(4753) Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas 
segumu mazumtirdzniecība 

-50,9 -68,8 -74,3 -80,5 -71,6 -55,1 -43,9 -3,9 8,3 40,7 47 38,2 
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Gads 
2009

-I 
2009-

II 
2009
-III 

2009-
IV 

2010
-I 

2010-
II 

2010-
III 

2010
-IV 

2011-
I 

2011
-II 

2011-
III 

2011
-IV 

(4754) Mājsaimniecības elektropreču 
mazumtirdzniecība 

-48,2 -44,9 -58,8 -53,7 -12,2 -5,2 -29,3 -3,5 -16,3 -12,1 91,2 38,5 

(4759) Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida 
mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība 

-51,6 -50,4 -56,5 -51,4 -15,2 1,4 8,6 4,9 -19,5 -16,6 5,5 5,2 

(4763) Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība 
-43,1 -51,2 -51,1 -49,9 -33,3 -12 -31,6 -43,1 -26,1 -35,7 -12,1 -1,6 

(4761 - 4762) Grāmatu, avīžu un kancelejas 
piederumu mazumtirdzniecība 

-23,5 -30,1 -31,7 -25,1 -3,9 -7,1 -2,3 -5,9 -59,5 -58 -49,4 -52,8 

(4764 - 4765) Sporta preču un spēļu 
mazumtirdzniecība 

-46,6 -47,9 -51,1 -56 -25,3 -4,4 -10,1 20,1 -2,9 1,3 21 33,5 

(4773 - 4775) Farmaceitisko, medicīnisko, 
kosmētikas un tualetes piederumu 
mazumtirdzniecība 

-4,1 -8,5 -12,7 -12,3 -7,3 -1,3 4,3 2,2 3 3,5 4,7 5,9 

,, (4773 - 4774) farmaceitisko, medicīnisko 
piederumu mazumtirdzniecība 

-2,4 -8,9 -12,8 -12 -4,1 2,2 9,1 5,9 2,7 1,9 1,2 5,1 

,, (4775) kosmētikas un tualetes piederumu 
mazumtirdzniecība 

-9,6 -6,8 -12,5 -13,5 -19 -12,7 -10,8 -9,8 4,7 9,5 18 9 

(4776) Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, 
istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība 

-20,9 -35,8 -35,9 -35,4 -19,1 -7,3 20 21,4 0,2 5,1 6,1 14,2 

(4777 - 4778) Pulksteľu, juvelierizstrādājumu un 
citur neklasificētu jaunu preču mazumtirdzniecība 

-13,6 -28,2 -32 -32,8 -24,3 -4,8 -1,3 8,7 -1,8 -4 9,2 -0,9 

(4779) Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos 
-30,2 -32,7 -25 -25,8 -6,7 29,3 48,2 59,8 11 10,1 11,3 4,4 

(478) Mazumtirdzniecība stendos un tirgos 
-28,7 -24,8 -32,9 -28,8 -18,9 -15,2 -2,7 -10,8 4,4 6,3 7,9 16,6 

(4791) Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta 
veikalos 

-30,2 -33,4 -40,7 -32,7 -18,3 11,2 23,6 25,6 29,1 12,1 14,7 9,4 

(4799) Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, 
stendiem un tirgiem 

-16,7 -34,2 -41,7 -42,9 -20 6,1 4,3 15,6 6 13,7 30,3 45,7 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

2010. gadā vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība kopā ar automobiļu un motociklu 
remontu veidoja 15% no gada IKP. Ľemot vērā to, ka lielāko daļu no šī sektora apgrozījuma veido 
tieši mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība (94,1% pēc 2009. gada datiem), arī lielāko daļu 
pievienotās vērtības un pienesuma IKP veido tieši vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
apakšsektori. 2009. gadā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un 
motociklus, sektora pievienotā vērtība veidoja attiecīgi 7,7% un 6,1% no kopējās pievienotās vērtības 
(gandrīz 13,8% jeb Ls 1,62 mljrd. faktiskajās cenās).  

 

Attēls Nr. 5 
Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, sektora 

pievienotā vērtība 2006. – 2010. gadā (Ls tūkst.) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

2009. gadā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektora kopējā radītā pievienotā 
vērtība nokritās līdz 1 621 milj. Ls, proti, par 28,7% mazāk nekā 2008. gadā. 2010. gadā 
vairumtirdzniecības apakšsektorā pievienotā vērtība sasniedza Ls 696 692 tūkst., proti, par 29% 
vairāk nekā 2009. gadā (Attēls Nr. 5). Savukārt mazumtirdzniecības apakšsektorā 2010. gadā 
samazinājās gan apgrozījums, gan pievienotā vērtība. Šī apakšsektora pievienotā vērtība 2010. gadā 
sasniedza Ls 460,8 milj., proti, par 0,8% mazāk nekā 2009. gadā. 

 

 

 

949,674 
999,757 

934,243 

540,173 

696,692 

572,179 

742,361 
692,272 

464,697 460,821 

0 

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

1,000,000 

1,200,000 

2006 2007 2008 2009 2010 

(G46) Vairumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus 

(G47) Mazumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus 



 

  19 
 

Tabula Nr. 6 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, 
sektora pievienotā vērtība sadalījumā pa apakšsektoriem 2006. – 2010. gadā (Ls tūkst.) 

Gads 
2005/ 
2006 
(%) 

2006 
2006/ 

2007(%
) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(G46) Vairumtirdzniecība, izņemot 
automobiļus un motociklus 

20,7% 949 674 5,3% 999 757 -6,6% 934 243 -42,2% 540 173 29,0% 696 692 

(G461) Vairumtirdzniecība uz līguma 
pamata vai par atlīdzību 

131,3% 22 171 53,9% 34 124 -15,3% 28 911 -14,9% 24 611 - 
nav 

datu 

(G462) Lauksaimniecības izejvielu un 
dzīvu lopu vairumtirdzniecība 

28,9% 13 427 39,0% 18 657 38,4% 25 814 -35,7% 16 590 - 
nav 

datu 

(G463) Pārtikas, dzērienu un tabakas 
izstrādājumu vairumtirdzniecība 

13,9% 142 757 8,4% 154 714 -6,9% 144 024 -32,7% 96 889 - 
nav 

datu 

(G464) Mājsaimniecības preču 
vairumtirdzniecība 

22,3% 173 722 9,9% 190 847 3,0% 196 627 -32,9% 131 970 - 
nav 

datu 

(G465) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība 

8,8% 58 516 8,1% 63 237 13,2% 71 559 -43,2% 40 616 - 
nav 

datu 

(G466) Citu mašīnu, iekārtu un to 
piederumu vairumtirdzniecība 

25,7% 101 990 24,3% 126 742 -0,6% 125 942 -55,7% 55 769 - 
nav 

datu 

(G467) Cita veida specializētā 
vairumtirdzniecība 

16,6% 404 938 -6,4% 379 031 -19,3% 306 063 -50,1% 152 711 - 
nav 

datu 

(G469) Nespecializētā 
vairumtirdzniecība 

85,7% 32 153 0,8% 32 405 8,9% 35 305 -40,5% 21 016 - 
nav 

datu 

(G47) Mazumtirdzniecība, izņemot 
automobiļus un motociklus 

29,8% 572 179 29,7% 742 361 -6,7% 692 272 -32,9% 464 697 -0,8% 460 821 

(G471) Mazumtirdzniecība 
nespecializētajos veikalos 

17,2% 180 303 50,2% 270 853 -8,9% 246 825 -16,3% 206 649 - 
nav 

datu 

(G472) Pārtikas, dzērienu un tabakas 
mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

8,1% 6 377 48,9% 9 494 14,8% 10 895 -29,0% 7 736 - 
nav 

datu 

(G473) Degvielas mazumtirdzniecība 
degvielas uzpildes stacijās 

59,6% 98 489 -36,6% 62 429 6,9% 66 709 -30,6% 46 326 - 
nav 

datu 

(G474) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

-6,6% 21 080 35,2% 28 490 -15,1% 24 200 -30,1% 16 923 - 
nav 

datu 

(G475) Mājsaimniecības piederumu 
mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

51,0% 95 209 48,8% 141 659 -15,9% 119 195 -55,9% 52 516 - 
nav 

datu 

(G476) Kultūras preču un atpūtai 
paredzētu preču mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

43,3% 24 577 10,1% 27 055 2,6% 27 753 -44,7% 15 345 - 
nav 

datu 

(G477) Citu preču mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

29,0% 123 395 35,3% 166 998 -3,2% 161 706 -39,3% 98 156 - 
nav 

datu 

(G478) Mazumtirdzniecība stendos un 
tirgos 

-3,7% 11 438 62,5% 18 590 -17,0% 15 427 -42,1% 8 934 - 
nav 

datu 

(G479) Mazumtirdzniecība ārpus 
veikaliem, stendiem un tirgiem 

24,5% 11 311 48,5% 16 793 16,5% 19 562 -38,1% 12 111 - 
nav 

datu 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Aplūkojot sīkāk vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un 
motociklus, sektora uzľēmumu pievienoto vērtību Latvijā sadalījumā pa apakšsektoriem, redzams, ka 
2009. gadā vairumtirdzniecības apakšsektorā lielāko pievienoto vērtību veidoja mājsaimniecības 
preču vairumtirdzniecība (Ls 132 milj.) un cita veida specializētā vairumtirdzniecība (Ls 152,7 milj.). 
Arī lielākais apgrozījums bija vērojams cita veida specializētajā vairumtirdzniecībā (Ls 2,2 mljrd.) 
(Tabula Nr. 6). 

Savukārt mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, apakšsektorā 2009. gadā 
lielāko pievienoto vērtību veidoja mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (Ls 206,6 milj.), 
turklāt arī šī apakšsektora apgrozījums mazumtirdzniecībā bija vislielākais, proti, Ls 1,7 mljrd. 
Kopumā redzams, ka 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu visos vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības apakšsektoros bija vērojams pievienotās vērtības samazinājums. Līdzīgi gandrīz 
visos apakšsektoros samazinājās arī uzľēmumu apgrozījums. 

Laika posmā no 2008. gada beigām līdz 2009. gada vidum gan preču imports, gan eksports 
piedzīvoja ievērojamu kritumu. Eksporta apjoms 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kritās par 
19,4%, bet importa apjoms saruka daudz straujāk – par 38,4%. Ārējās tirdzniecības aktivitāte 
pakāpeniski sāka pieaugt 2009. gada otrajā pusē. 

2011. gada pirmajos astoľos mēnešos preču eksporta apjoms pieauga par 33% (faktiskajās 
cenās), salīdzinot ar attiecīgo periodu 2010. gadā, tādējādi pārsniedzot arī pirmskrīzes līmeni. 
Galvenie faktori, kas šobrīd nodrošina eksporta pieaugumu ir pakāpeniska ārējā pieprasījuma 
atjaunošanās, cenu kāpums ārējos tirgos, kā arī Latvijas ražotāju konkurētspējas palielināšanās. 
Eksports šobrīd ir galvenais Latvijas ekonomisko izaugsmi veicinošais faktors (Attēls Nr. 6).

13
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Latvijas Banka, Makroekonomisko norišu pārskats, 2011, http://www.bank.lv/publikacijas/makroekonomisko-norisu-
apskats/makroekonomisko-norisu-parskats/4776 
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Savukārt preču imports 2011. gadā pieauga par 29,5% (faktiskajās cenās), augusta beigās 
sasniedzot Ls 652,8 milj.

14
   

 

Attēls Nr. 6 
Eksporta un importa apjoms 2008. - 2011. gadā (Ls tūkst.) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 

Globālās finanšu un ekonomikas krīzes ietekmē Latvijas importa un eksporta bilance ir krietni 
uzlabojusies. Ja straujās izaugsmes gados eksporta un importa bilances saldo bija -20% no IKP, tad 
2011. gada 1. pusgadā tas bija samazinājies līdz -1,8% no IKP. 

15
  

Nozīmīgākās Latvijas eksporta preces 2011. gada pirmajā pusē bija koks un koka 
izstrādājumi – Ls 91,3 milj., lauksaimniecības un pārtikas preces –  Ls 79,7 milj., parastie metāli un to 
izstrādājumi – Ls 77,1 milj., mehānismi, ierīces un elektroiekārtas – Ls 60,1 milj. un ķīmiskās 
rūpniecības (t.sk. farmācijas) ražojumi – Ls 49,6 milj. 

Nozīmīgākās preces Latvijas importā  bija minerālais kurināmais, nafta un tās produkti – Ls 
102,1 milj., lauksaimniecības un pārtikas preces – Ls 101,8 milj., mehānismi, ierīces un 
elektroiekārtas – Ls 97,9 milj., parastie metāli un to izstrādājumi – Ls 70,7 milj., ķīmiskās rūpniecības 
ražojumi – Ls 68,1 milj., kā arī satiksmes līdzekļi un to aprīkojums – Ls 53,3 milj.

16
 

Tabula Nr. 7 Eksports sadalījumā pa preču grupām un pēc uzņēmuma darbības veida 
2011. gadā (Ls tūkst.)

17
 

Sektors 

(46) 
Vairumtirdzniecība, 

izņemot 
automobiļus un 

motociklus 

% 

(47) 
Mazumtirdzniecība, 

izņemot 
automobiļus un 

motociklus 

% Kopā 

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti 92 452 4,75% 4 246 2,54% 96 698 

Augu valsts produkti 151 798 7,80% 16 773 10,04% 168 571 

Tauki un eļļas  13 130 0,67% 303 0,18% 13 433 

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot 
alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un 
tabaku)  

80 232 4,12% 10 744 6,43% 90 976 

Minerālprodukti 301 919 15,51% 20 579 12,32% 322 498 

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru 
ražojumi  

157 827 8,11% 9 441 5,65% 167 268 

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā 
izstrādājumi  54 373 2,79% 2 234 1,34% 56 607 

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi 4 095 0,21% 1 996 1,20% 6 091 
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Ekonomikas ministrija, Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats, www.em.gov.lv, 
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/makro_47/Makro47_LV.pdf 
15

 Ekonomikas ministrija, Informatīvais ziľojums par makroekonomisko situāciju valstī, 2011, www.em.gov.lv 
16

 Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes, Ārējā tirdzniecība, www.csb.gov.lv 
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Sektors 

(46) 
Vairumtirdzniecība, 

izņemot 
automobiļus un 

motociklus 

% 

(47) 
Mazumtirdzniecība, 

izņemot 
automobiļus un 

motociklus 

% Kopā 

Koks un koka izstrādājumi  222 229 11,42% 1 840 1,10% 224 069 

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons  23 203 1,19% 1 602 0,96% 24 805 

Tekstilmateriāli un tekstila izstrādājumi 26 293 1,35% 21 158 12,67% 47 451 

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti  3 516 0,18% 4 536 2,72% 8 052 

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas 
izstrādājumi  7 064 0,36% 1 593 0,95% 8 657 

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar 
dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi  5 172 0,27% 5 086 3,05% 10 258 

Parastie metāli un parasto metālu izstrādājumi  365 109 18,76% 11 821 7,08% 376 930 

Mehānismi un mehāniskas ierīces; elektroiekārtas  339 823 17,46% 29 039 17,39% 368 862 

Satiksmes līdzekļi  33 066 1,70% 1 512 0,91% 34 578 

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot 
medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti  28 804 1,48% 3 541 2,12% 32 345 

Ieroči un munīcija  125 0,01% 3 0,00% 128 

Dažādi izstrādājumi 31 865 1,64% 6 493 3,89% 38 358 

Mākslas un antikvārie priekšmeti  23 0,00% 228 0,14% 251 

Pārējās preces  4 556 0,23% 12 220 7,32% 16 776 

Pavisam 1 946 675 100,00% 166 988 100,00% 2 113 662 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Analizējot vairumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, uzľēmumu eksporta 
preces, var secināt, ka 2011. gadā galvenās eksporta preces apakšsektora uzľēmumos bija parastie 
metāli un parasto metālu izstrādājumi (18,76% no kopējā eksporta apjoma), mehānismi, mehāniskas 
ierīces un elektroiekārtas (17,46%), minerālprodukti (15,51%), koks un koka izstrādājumi (11,42%), 
ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (8,11%) un augu valsts produkti (7,80%). Pārējās 
preču grupas veidoja salīdzinoši nelielu eksporta daļu (mazāk par 5% katrā no preču grupām).  

Arī mazumtirdzniecībā darbojošos uzľēmumu galvenās eksporta preces bija līdzīgas, proti, 
parastie metāli un parasto metālu izstrādājumi (7,08%), mehānismi, mehāniskas ierīces un 
elektroiekārtas (17,39%), minerālprodukti (12,32%), ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru 
ražojumi (5,65%) un augu valsts produkti (10,4%). Galvenā atšķirība šajos apakšsektoros ir tā, ka 
mazumtirdzniecībā vērojams neliels koka un koka izstrādājumu eksporta īpatsvars (1,1%), savukārt 
ievērojami lielāks tekstilmateriālu un tekstila izstrādājumu eksporta īpatsvars (12,67%) (Tabula Nr. 7). 

Finanšu pakalpojumu darbības, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu 

2009. gadā finanšu pakalpojumu darbību (ieskaitot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu) 
pievienotā vērtība veidoja 4,1% no kopējās pievienotās vērtības, sasniedzot Ls 472,7 mljrd. 
faktiskajās cenās (Tabula Nr. 8).  

Tabula Nr. 8 Finanšu pakalpojumu darbību  (ieskaitot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu) 
kopējā pievienotā vērtība 2009. gadā 

Darbības veids 

Pievienotā 
vērtība (Ls 

tūkst., 
faktiskajās 

cenās) 

Pievienotā 
vērtība (%, 
faktiskajās 

cenās) 

Kopējā pievienotā vērtība  11 794 764 100% 

Finanšu pakalpojumu darbības (ieskaitot apdrošināšanu un 
pensiju uzkrāšanu)

18
 472 743 4,01% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Kopējais finanšu pakalpojumu sektora apgrozījums 2010. gadā bija Ls 133,1 milj., proti, par 
27,2% mazāks nekā 2009. gadā. Globālās finanšu krīzes ietekmē sektora apgrozījums 2009. gadā 
samazinājās par 40,3% salīdzinājumā ar 2008. gadu, sasniedzot Ls 182,8 milj. Lielākais šī sektora 
apgrozījuma apjoms bija vērojams 2008. gadā, kad tas sasniedza Ls 206,3 milj., turklāt tas bija par 
10,1% vairāk nekā 2007. gadā (Attēls Nr. 7). 
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 Finanšu pakalpojumu darbībām, neieskaitot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, atsevišķi dati nav pieejami 
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Attēls Nr. 7 
Finanšu pakalpojumu darbību, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektora 

apgrozījums 2007. – 2010. gadā (Ls milj.) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde datu  

Analizējot finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, 
sektoru, 2010. un 2011. gadā, atjaunojoties ekonomiskajai izaugsmei, Latvijā uzlabojās arī finanšu 
sektora galvenie darbības rādītāji. Finanšu pakalpojumu sektora analīzes ietvaros tiks apskatīti divi 
galvenie finanšu pakalpojumu darbību sektora apakšsektori – banku apakšsektors un citu finanšu 
starpnieku apakšsektors (ne banku apakšsektors). 

Lai gan bankas 2010. gadu kopumā noslēdza ar zaudējumiem, tie bija ievērojami mazāki 
nekā 2009. gadā, banku pelnītspēja pamazām uzlabojās un risks kopējā finanšu sektorā 
samazinājās.

19
  

2011. gadā, neskatoties uz to, ka bankas atsāka aktīvāku kreditēšanu, iekšzemes 
uzľēmējiem, privātpersonām un valdībai izsniegto banku kredītu apjomi joprojām turpināja 
samazināties. Uzľēmējiem izsniegto kredītu apjoms 2011. gada 1. ceturkšľa beigās, salīdzinot ar 
2010. gada attiecīgo periodu, samazinājās par 9%, bet mājsaimniecībām izsniegtie kredīti – par 
6,6%. 2011. gada 1. ceturkšľa beigās tautsaimniecībā kopumā bija izsniegti kredīti Ls 6 456,6 milj. 
apmērā. 

2011. gada 1. ceturksnī tāpat kā iepriekšējos gadus iekšzemes uzľēmumiem un 
privātpersonām izsniegto kredītu struktūrā dominēja hipotekārie kredīti, kuru īpatsvars kopējā kredītu 
struktūrā bija 58%. Komerckredītu un industriālo kredītu īpatsvars bija 32%.

20
  

Vislielākie kredītu atlikumi joprojām bija operācijām ar nekustamo īpašumu (34% no kopējiem 
tautsaimniecības nozarēm izsniegtajiem kredītiem). Relatīvi liels izsniegto kredītu īpatsvars bija 
vērojams arī  apstrādes rūpniecības, tirdzniecības, viesnīcu un restorānu, kā arī būvniecības nozarēs 
(Attēls Nr. 8).  
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 Latvijas Banka, Finanšu stabilitātes pārskats, 2010, http://www.bank.lv/publikacijas/finansu-stabilitates-parskats/finansu-
stabilitates-parskats/7775 
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 Ekonomikas ministrija, Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, www.em.gov.lv 
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Attēls Nr. 8 
Izsniegto kredītu atlikumu struktūra  2011. gada 1. ceturkšņa beigās (%) 

Avots: Ekonomikas ministrija, Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību  
 

Savukārt pēc 2011. gada 2. ceturkšľa beigu datiem Latvijā citu finanšu starpnieku sektorā 
(turpmāk - CFS) pēc aktīvu apmēra dominē līzinga sabiedrības (51,3% no CFS kopējiem aktīviem), 
bet otro vietu ieľem ieguldījumu fondi (6,0% no CFS kopējiem aktīviem). Ieguldījumu brokeru 
sabiedrības, vērtējot pēc to aktīvu lieluma, ir mazāk nozīmīgas un veido 0,1% no CFS kopējiem 
aktīviem. Atlikušo daļu (42,6%) veido lombardi un pārējie CFS, kuru pamatdarbība saistīta ar pārējo 
kredītu izsniegšanu, t. sk. arī ātro kredītu sniedzēji (Attēls Nr. 9).  

 

Attēls Nr. 9 
CFS sektora sadalījums pēc aktīvu apmēra 2011. gada 1. ceturkšņa beigās (%) 

Avots: Latvijas Banka, Citu finanšu starpnieku sektora raksturojums  

No 2000. gada beigām līdz 2011. gada 2. ceturkšľa beigām līzinga sabiedrību aktīvi ir 
palielinājušies no Ls 159 290 tūkst. līdz Ls 1 057 954 tūkst. jeb 6,6 reizes. Arī ieguldījumu fondu aktīvi 
šajā laika periodā ir ievērojami pieauguši - no Ls 5 028 tūkst. līdz Ls 123 297 tūkst. jeb 24,5 reizes.  

2011. gada  2. ceturksnī līzinga sabiedrību aktīvi, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo 
periodu, samazinājās par 24.3%. Ieguldījumu fondu kopējie aktīvi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 
attiecīgo periodu pieauga par 11.3%, bet ieguldījumu brokeru sabiedrību aktīvi samazinājās par 
17.7%.

21
 

Pēdējo trīs gadu laikā kopējais CFS aizdevumu sniedzēju izsniegto aizdevumu apjoms tāpat 
kā banku izsniegto aizdevumu apjoms ir ievērojami sarucis. Relatīvais CFS sektora izsniegto 
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aizdevumu apjoms kopējā mājsaimniecībām izsniegto kredītu apjomā 2008. gadā bija salīdzinoši 
neliels – 9%, taču tam ir tendence palielināties (Attēls Nr. 10). 

 
Attēls Nr. 10 

Ne banku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi 2009. – 2011. gadā (Ls tūkst.) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

CFS sektora kredītu devēji neietilpst LR Kredītiestāžu likumā noteiktajā kredītiestāžu 
definīcijā, līdz ar to šī joma ir atstāta ārpus kredītiestādēm piemērojamā regulējuma. Lai pilnveidotu 
CFS kredītu sniedzēju tirgus uzraudzību, no 2011. gada 1. novembra CFS aizdevumu sniedzēji var 
sniegt pakalpojumus tikai tad, ja ir saľēmuši atbilstošu atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas 
pakalpojumu sniegšanai. Līdz 1. novembrim Patērētāju tiesību aizsardzības centrs bija saľēm is 
42 licenču pieteikumus, bet līdz 4. novembrim šādu licenci jau bija saľēmuši 29 ne banku aizdevumu 
sniedzēji.

22
 

Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

Saskaľā ar Eurostat datiem 2010. gadā lielākais juridisko un grāmatvedības pakalpojumu 
sektora apgrozījums ES valstu vidū bija Norvēģijā, Vācijā un Francijā. Norvēģijā tas sasniedza Ls 
36,8 mljrd. jeb par 6,4% vairāk nekā 2009. gadā. Savukārt Vācijā sektora apgrozījums sasniedza Ls 
28,8 mljrd., pieaugot par 0,9% salīdzinājumā ar 2009. gadu. Salīdzinoši augsts apgrozījums 2010. 
gadā bija vērojams arī  Francijā (Ls 23,6 mljrd.) (Tabula Nr. 9).  

Lielākais šī sektora apgrozījuma pieaugums 2010. gadā bija vērojams Portugālē, kur 
salīdzinājumā ar 2009. gadu tas palielinājās par trešo daļu (34%), sasniedzot Ls 3,6 mljrd. Savukārt 
lielākais apgrozījuma samazinājums 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, bija Horvātijā, kur tas 
saruka par 27,3%, sasniedzot Ls 345,8 milj. 

Salīdzinot sektora apgrozījumu Baltijas valstīs, var redzēt, ka lielākais apgrozījums 2010. 
gadā bija Lietuvā, proti, Ls 183,4 milj. Latvijā šī sektora apgrozījums bija nedaudz mazāks, proti, 
2010. gadā tas bija Ls 174,9 milj. ar 0,4% apgrozījuma samazinājumu, salīdzinot ar 2009. gadu. 
Igaunijā šī sektora apgrozījums bija vismazākais Baltijas valstīs, proti, 2010. gadā tas bija Ls 107 milj. 

Tabula Nr. 9 Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora uzņēmumu apgrozījums Eiropā  
2009. - 2010. gadā (Ls milj.) 

Sektors (M69) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

Gads 2009 2009/ 2010 (%) 2010 

Beļģija 5 047,0 8,5% 5 474,4 

Bulgārija nav datu - 231,5 

Čehija 1 803,6 5,2% 1 897,2 

Dānija nav datu - 2 523,4 

Vācija 28 500,9 0,9% 28 753,0 

Igaunija nav datu - 107,0 

Spānija 14 045,7 5,6% 14 826,3 

Francija nav datu - 23 569,6 

Itālija nav datu - 21 273,0 

Kipra 373,2 2,6% 383,0 

Latvija 175,5 -0,4% 174,9 
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Sektors (M69) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

Gads 2009 2009/ 2010 (%) 2010 

Lietuva nav datu - 183,4 

Luksemburga 1 300,2 9,0% 1 417,7 

Ungārija 1 213,7 -0,4% 1 208,5 

Nīderlande 70,4 - nav datu 

Austrija nav datu - 11 647,0 

Polija 3 185,7 4,9% 3 342,9 

Portugāle 2 649,4 34,0% 3 550,1 

Rumānija 2 072,5 -0,8% 2 055,3 

Slovēnija 285,0 -2,6% 277,5 

Slovākija nav datu - 368,2 

Somija nav datu - 714,0 

Zviedrija 1 222,6 5,4% 1 288,3 

Lielbritānija 3 259,1 11,4% 3 630,6 

Norvēģija 34 617,7 6,4% 36 816,5 

Šveice nav datu - 2 822,1 

Horvātija 475,5 -27,3% 345,8 

Avots: Eurostat 

Globālā finanšu un ekonomikas lejupslīde ir būtiski ietekmējusi juridisko pakalpojumu sektoru 
Eiropā, izraisot izmaiľas arī Latvijā. Četri galvenie faktori, kas veicina izmaiľas Eiropas juridisko 
pakalpojumu sektorā ir globalizācija, kuras ietekmē juridisko pakalpojumu firmas pārceļas uz 
austrumiem, nepieciešamība paaugstināt juristu vispārējo profesionalitāti, jauno tehnoloģiju 
izmantošana un budžeta samazināšana uzľēmumos ārējo juridisko pakalpojumu izmantošanai.
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Latvijā vislielākā ietekme juridisko pakalpojumu jomā šobrīd ir pēdējam no iepriekš 
minētajiem faktoriem, proti, izmaiľām klientu pirktspējā. Juridisko pakalpojumu klienti sākuši ļoti 
nopietni izvērtēt pakalpojumu izmaksas un biežāk izvēlas atsevišķus jautājumus risināt paši, netērējot 
naudu juristiem. Šo iemeslu dēļ juridisko pakalpojumu cenu politika Latvijā pakāpeniski kļūst 
elastīgāka.
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Grāmatvedības ārpakalpojumu tirgus Latvijā pēc speciālistu viedokļa šobrīd ir diezgan 
nesakārtots. Tirgū parādās aizvien vairāk grāmatvedības kompāniju un privātpersonu, kas sniedz 
neprofesionālus pakalpojumus. Konkurence grāmatvedības pakalpojumu tirgū ir ļoti liela, jo 
ekonomiskās lejupslīdes radīto uzľēmumu bankrotu, maksātnespēju un kontu arestu dēļ potenciālo 
klientu skaits ir samazinājies.  

 

Attēls Nr. 11 
Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumu apgrozījums (Ls tūkst.)  

Avots: Centrālā statistikas pārvalde  
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 Eversheds International pētījums "Klientu revolūcija - ko Jūs varat prasīt no sava advokātu biroja 21.gadsimtā", 
http://www.evershedsbitans.com/lat/jaunumi/jaunumi/klientu-revolucija- 
24

 Eversheds International pētījums "Klientu revolūcija - ko Jūs varat prasīt no sava advokātu biroja 21.gadsimtā", 
http://www.evershedsbitans.com/lat/jaunumi/jaunumi/klientu-revolucija- 
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Pretēji uzľēmuma skaita dinamikai juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora 
uzľēmumu apgrozījums 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās gan Latvijā, gan arī 
visā ES. Kopējais nozares uzľēmumu apgrozījums Latvijā 2009. gadā bija Ls 182,4 milj., bet radītā 
pievienotā vērtība Ls 81,8 milj. jeb par aptuveni 19% mazāka nekā 2008. gadā. Savukārt 2010. gadā 
sektora apgrozījums sasniedza Ls 176,3 milj., proti, tas bija par 3,3% mazāks nekā 2009. gadā 
(Attēls Nr. 11). 

Tabula Nr. 10 Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumu apgrozījums sadalījumā pa 
apakšsektoriem (Ls tūkst.)  

Gads 
2005/ 
2006 
(%) 

2006 
2006/ 

2007(%) 
2007 

2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 

2010(%) 
2010 

(M69) Juridiskie un 
grāmatvedības 
pakalpojumi 

39,4% 143 919 30,8% 188 184 10,4% 207 781 -12,2% 182 421 -3,3% 176 346 

(M691) Juridiskie 
pakalpojumi 

55,1% 77 288 24,3% 96 050 9,3% 104 994 -14,2% 90 124 - 
nav 

datu 

(M692) Uzskaites, 
grāmatvedības, audita 
un revīzijas pakalpojumi; 
konsultēšana nodokļu 
jautājumos 

24,8% 66 631 38,3% 92 134 11,6% 102 787 -10,2% 92 297 - 
nav 

datu 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Aplūkojot sīkāk juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora uzľēmumu apgrozījumu 
sadalījumā pa apakšsektoriem, secinām, ka 2009. gadā lielāko apgrozījuma daļu veidoja uzskaites, 
grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumu, konsultēšanas nodokļu jautājumos apakšsektors, 
sasniedzot apgrozījumu Ls 92,3 milj. Savukārt nedaudz mazāks apgrozījums bija vērojams juridisko 
pakalpojumu apakšsektorā – Ls 90,1 milj. Abos iepriekš minētajos apakšsektoros 2010. gadā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu apgrozījums samazinājās attiecīgi par 14,2% un 10,2% (Tabula Nr. 10). 

 

Attēls Nr. 12 
Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora uzņēmumu pievienotā vērtība (Ls tūkst.)  

Avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Līdzīgi kā apgrozījums 2009. un 2010. gadā samazinājās arī juridisko un grāmatvedības 
pakalpojumu sektora uzľēmumu pievienotā vērtība. 2010. gadā tā sasniedza Ls 66 milj. ar kritumu 
par piekto daļu (19,3%) salīdzinājumā ar 2009. gadu (Attēls Nr. 12). Arī 2009. gadā šajā sektorā bija 
vērojams straujš pievienotās vērtības samazinājums, proti, 2009. gadā juridisko un grāmatvedības 
pakalpojumu sektora pievienotā vērtība sasniedza Ls 81,8 milj., proti, tā bija par 19,2% mazāka nekā 
2008. gadā. Lielākais pievienotās vērtības apjoms bija vērojams 2008. gadā, kad tā veidoja 
Ls 101,2 milj., pieaugot par 10,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
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Tabula Nr. 11 Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumu pievienotā vērtība 
sadalījumā pa apakšsektoriem (Ls tūkst.)  

Gads 
2005/ 
2006 
(%) 

2006 
2006/ 

2007(%) 
2007 

2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 

2010(%) 
2010 

(M69) Juridiskie un 
grāmatvedības 
pakalpojumi 

33,8% 66 372 38,2% 91 709 10,4% 101 230 -19,2% 81 757 -19,3% 66 011 

(M691) Juridiskie 
pakalpojumi 

26,2% 28 578 46,0% 41 718 1,2% 42 225 -16,1% 35 434 - nav datu 

(M692) Uzskaites, 
grāmatvedības, 
audita un revīzijas 
pakalpojumi; 
konsultēšana 
nodokļu 
jautājumos 

40,1% 37 794 32,3% 49 991 18,0% 59 004 -21,5% 46 323 - nav datu 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot juridisko un grāmatvedības pakalpojumu uzľēmumu pievienoto vērtību sadalījumā 
pa apakšsektoriem, redzams, ka lielākā pievienotā vērtība  līdzīgi kā apgrozījums ir uzskaites, 
grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumu; konsultēšanas nodokļu jautājumos apakšsektorā. 
2009. gadā tā sasniedza Ls 46,3 milj., samazinoties par 21,5% salīdzinājumā ar 2008. gadu. 
Savukārt  juridisko pakalpojumu apakšsektorā 2009. gadā pievienotā vērtība sasniedza Ls 35,4, 
samazinoties  nedaudz mazāk nekā uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumu; 
konsultēšanas nodokļu jautājumos apakšsektorā (par 16,1%) (Tabula Nr. 11). 

Biroju administratīvās darbības un citas uzľēmumu palīgdarbības 

Biroju administratīvo darbību un citu uzľēmumu palīgdarbību sektors šajā pētījumā ietver trīs 
apakšsektorus, proti, biroju administratīvo darbību un palīgdarbību apakšsektoru, sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektoru, kā arī citur neklasificēto 
uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektoru.  

Biroju administratīvo darbību un uzľēmumu palīgdarbību grupā ietilpst dažādu biroju 
ikdienas administratīvo pakalpojumu sniegšana, piemēram, finanšu plānošana, rēķinu sagatavošana 
un lietvedība, personāla, resursu sadales, kopēšanas, dokumentu sagatavošanas un piegādes 
pakalpojumi. Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu jomā strādājošie 
uzľēmumi piedāvā uzľēmējdarbības un tirdzniecības izstāžu, sanāksmju, konferenču un sapulču 
organizēšanas, veicināšanas un pārvaldības pakalpojumus. Citur neklasificētas uzľēmējdarbības 
veicināšanas palīgdarbības ietver tādus pakalpojumus kā maksājumu vai parādu piedzīšana, 
informācijas apkopošana par indivīdu kredītvēsturi, darba vēsturi un uzľēmumu kredītvēsturi, 
informācijas sniegšana finanšu iestādēm, mazumtirgotājiem un citām personām, kurām jānovērtē šo 
personu un uzľēmumu kredītspēja, iepakošana un dāvanu iesaiľošana, publiskās stenogrāfijas 
pakalpojumi u.c. 

Saskaľā ar Eurostat datiem 2010. gadā lielākais biroju administratīvo darbību un citu 
uzľēmumu palīgdarbību apakšsektora apgrozījums ES valstu vidū bija Francijā, Vācijā un Norvēģijā. 
Vācijā biroju administratīvo palīgdarbību apakšsektorā tas sasniedza Ls 610,7 milj., sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā – Ls 3 723,1 milj. un citur neklasificēto 
uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā – Ls 17 976,3 milj. Savukārt Norvēģijā 
biroju administratīvo palīgdarbību apakšsektorā apgrozījums 2010. gadā sasniedza Ls 1 074,7milj., 
sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā – Ls 1 870,0 milj. un  
citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā – Ls 23 022,6 milj. 
Francijā šo trīs iepriekš minēto apakšsektoru apgrozījums 2010. gadā  attiecīgi bija Ls 2 307,4 milj., 
Ls 2 002,7 milj. un Ls 19 756,0 milj. (Tabula Nr. 12). 

Tabula Nr. 12 Biroju administratīvo darbību un citu uzņēmumu palīgdarbību sektora 
uzņēmumu apgrozījums Eiropā  2009. - 2010. gadā (Ls milj.) 

Sektors 
(N821) Biroju administratīvās 

darbības un palīgdarbības 
(N823) Sanāksmju un tirdzniecības 
izstāžu organizatoru pakalpojumi 

(N829) Citur neklasificētas 
uzņēmējdarbības veicināšanas 

palīgdarbības 

Gads 2009 
2009/ 

2010 (%) 
2010 2009 

2009/ 
2010 (%) 

2010 2009 
2009/ 

2010 (%) 
2010 

Beļģija 549,7 7,2% 589,4 440,9 31,6% 580,1 947,5 22,8% 1 163,4 

Bulgārija nav datu - 8,3 nav datu - 8,6 nav datu - 41,5 

Čehija 107,2 10,4% 118,4 149,3 -1,4% 147,2 553,3 21,9% 674,4 

Dānija nav datu - 493,6 nav datu - 159,3 nav datu - 492,3 

Vācija 636,7 -4,1% 610,7 3 842,5 -3,1% 3 723,1 15 437,5 16,4% 17 976,3 

Igaunija nav datu - 10,8 nav datu - 5,6 nav datu - 73,2 
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Sektors 
(N821) Biroju administratīvās 

darbības un palīgdarbības 
(N823) Sanāksmju un tirdzniecības 
izstāžu organizatoru pakalpojumi 

(N829) Citur neklasificētas 
uzņēmējdarbības veicināšanas 

palīgdarbības 

Gads 2009 
2009/ 

2010 (%) 
2010 2009 

2009/ 
2010 (%) 

2010 2009 
2009/ 

2010 (%) 
2010 

Īrija nav datu - nav datu nav datu - nav datu nav datu - nav datu 

Spānija 600,2 -15,3% 508,1 1 039,0 -1,9% 1 019,1 3 822,3 -12,0% 3 363,4 

Francija nav datu - 2 307,4 nav datu - 2 002,7 nav datu - 19 756,0 

Itālija nav datu - 623,9 nav datu - 1 846,1 nav datu - 17 031,9 

Kipra 4,8 4,4% 5,0 10,5 -26,7% 7,7 nav datu - nav datu 

Latvija 1,6 43,5% 2,3 6,0 38,8% 8,3 20,3 23,2% 25,0 

Lietuva nav datu - 1,2 nav datu - 9,8 nav datu - 21,0 

Luksemburga 42,4 62,2% 68,7 nav datu - nav datu 90,7 -33,5% 60,4 

Ungārija 86,5 -7,7% 79,8 108,1 3,6% 112,0 733,5 57,4% 1 154,6 

Nīderlande 4,6 - nav datu 8,0 - nav datu 1,8 - nav datu 

Austrija nav datu - 295,4 nav datu - nav datu nav datu - 1 502,6 

Polija 191,9 9,0% 209,2 221,0 -5,3% 209,4 615,9 3,5% 637,2 

Portugāle 149,5 19,8% 179,1 121,2 2,6% 124,4 511,6 43,0% 731,3 

Rumānija 64,3 168,3% 172,5 124,2 -2,7% 120,8 1 743,9 5,2% 1 833,9 

Slovēnija 17,2 81,6% 31,3 26,6 -2,9% 25,9 432,6 5,7% 457,2 

Slovākija nav datu - 12,0 nav datu - 30,9 nav datu - 42,6 

Somija nav datu - 72,1 nav datu - 97,3 nav datu - 612,4 

Zviedrija 46,9 27,4% 59,8 182,1 -38,1% 112,7 323,7 16,3% 376,5 

Lielbritānija 120,1 16,8% 140,3 333,4 23,3% 411,1 615,2 15,2% 708,5 

Norvēģija 908,7 18,3% 1 074,7 1 674,2 11,7% 1 870,0 24 243,2 -5,0% 23 022,6 

Šveice nav datu - 183,2 nav datu - 187,9 nav datu - 1 392,1 

Horvātija nav datu - 3,9 4,8 65,2% 8,0 21,9 -28,0% 15,7 

Avots: Eurostat 

Lielākais biroju administratīvo palīgdarbību apakšsektora apgrozījuma pieaugums 2010. 
gadā bija vērojams Rumānijā, kur salīdzinājumā ar 2009. gadu tas palielinājās par 168,3%, 
sasniedzot Ls 172,5 milj. Arī Latvijā 2010. gadā biroju administratīvo palīgdarbību apakšsektora 
apgrozījuma pieaugums bija salīdzinoši liels, proti, tas palielinājās par 43,5% salīdzinājumā ar 2009. 
gadu. Savukārt sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā lielākais 
apgrozījuma pieaugums 2010. gadā bija Horvātijā un Latvijā, kur tas pieauga attiecīgi par 65,2% un 
38,8%. Citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā lielākais 
apgrozījuma pieaugums 2010. gadā bija tādās valstīs kā Ungārija un Portugāle, kur tas palielinājās 
par attiecīgi 57,4% un 43%. 

Lielākais biroju administratīvo palīgdarbību apakšsektora apgrozījuma samazinājums 2010. 
gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, bija Spānijā, kur tas saruka par 15,3%, sasniedzot Ls 508,1 milj. 
Turklāt pārējās analizētajās valstīs, izľemot Ungāriju un Vāciju, kur tas samazinājās attiecīgi par 
7,7% un 4,1%. Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā lielākais 
apgrozījuma kritums 2010. gadā bija Zviedrijā un Kiprā, kur tas samazinājās attiecīgi par 38,1% un 
26,7%. Citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā lielākais 
apgrozījuma kritums  2010. gadā bija Luksemburgā (samazinājums par trešo daļu  jeb 33,5%). 

Salīdzinot apakšsektoru apgrozījumu Baltijas valstīs, var redzēt, ka biroju administratīvo 
palīgdarbību apakšsektorā lielākais apgrozījums 2010. gadā bija Igaunijā, proti, Ls 10,8 milj.,  
sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā lielākais apgrozījums bija 
Lietuvā (Ls 9,8 milj.), bet citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā 
- Igaunijā (Ls 73,2 milj.). Latvijā šo apakšsektoru apgrozījums veido salīdzinoši mazāku apgrozījumu, 
proti, 2010. gadā biroju administratīvo palīgdarbību apakšsektorā tas sasniedza Ls 2,3 milj., 
sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā - Ls 8,3 milj., bet citur 
neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā -  Ls 25 milj. 

Tabula Nr. 13 Uzņēmumu apgrozījums biroju administratīvo darbību un citu uzņēmumu 
palīgdarbību sektorā 2006. – 2010. gadā (Ls tūkst.) 

Gads 
2005/ 
2006 
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(N821) Biroju administratīvās 
darbības un palīgdarbības - 970 35% 1 314 10% 1 446 11% 1 606 - 2 300 

(N823) Sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu 
organizatoru pakalpojumi 

- 6 988 87% 13 066 -20% 10 507 -35% 6 876 22% 8 377 

(N829) Citur neklasificētas 
uzľēmējdarbības veicināšanas 
palīgdarbības 

243% 27 601 -34% 18 086 -15% 15 303 35% 20 718 22% 25 219 

Sektorā kopā - 35 559 - 32 466 - 27 256 - 29 200   35 895 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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Aplūkojot apgrozījuma izmaiľas biroju administratīvo darbību un citu uzľēmuma palīgdarbību 
sektorā 2006. līdz 2009. gadā, redzams, ka lielāko apgrozījuma daļu veido citur neklasificēto 
uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektors (Tabula Nr. 13). Turklāt 2009. gadā šī 
apakšsektora apgrozījums pieauga par 35%. Savukārt 2009. gadā  sanāksmju un tirdzniecības 
izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektora apgrozījums samazinājās tieši par 35% 
salīdzinājumā ar 2008. gadu. Biroju administratīvo darbību un palīgdarbību apakšsektorā 2009. gadā 
apgrozījuma pieaugums bija mazāks nekā citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas 
palīgdarbību apakšsektorā (par 11%), turklāt šī apakšsektora apgrozījums bija gandrīz 13 reižu 
mazāks nekā citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā.  

abula Nr. 14 Uzņēmumu pievienotā vērtība biroju administratīvo darbību un citu uzņēmuma 
palīgdarbību sektorā 2006. – 2010. gadā (Ls tūkst.) 

Gads 2005/ 
2006 
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(N821) Biroju administratīvās 
darbības un palīgdarbības - 531 38% 735 13% 834 -10% 750 - 

nav 
datu 

(N823) Sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu 
organizatoru pakalpojumi 

- 2 595 26% 3 274 2% 3 344 -26% 2 467 11% 2 740 

(N829) Citur neklasificētas 
uzľēmējdarbības veicināšanas 
palīgdarbības 

125% 7 008 -3% 6 825 -4% 6 553 15% 7 527 15% 8 679 

Sektorā kopā - 10 134 - 10 834 - 10 731 - 10 744   11 419 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot pievienotās vērtības izmaiľas biroju administratīvo darbību un citu uzľēmuma 
palīgdarbību sektorā 2006. līdz 2009. gadā, redzams, ka lielāko pievienotās vērtības daļu līdzīgi kā 
apgrozījumu veido citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektors. 
Turklāt 2009. gadā šis bija vienīgais apakšsektors, kurā bija vērojams pievienotās vērtības 
pieaugums salīdzinājumā ar 2008. gadu (par 15%). 2010. gadā sanāksmju un tirdzniecības izstāžu 
organizatoru pakalpojumu un citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību 
apakšsektorā pievienotā vērtība bija attiecīgi Ls 2,7 milj. un Ls 8,7 milj., jeb par 11% un 15% vairāk 
nekā 2009. gadā. 

Personiskās drošības darbības 

Personisko drošības darbību sektorā ietilpst tādu pakalpojumu sniegšana kā apsardzes un 
patrulēšanas pakalpojumi, naudas, ieľēmumu vai citu materiālo vērtību saľemšana un nogādāšana 
ar personāla un iekārtu palīdzību, lai tos aizsargātu tranzīta laikā. Sektorā strādājošie uzľēmumi 
sniedz bruľumašīnu, miesassargu, melu detektoru, pirkstu nospiedumu noľemšanas, kā arī 
apsardzes drošības nolūkos veiktus jebkuru informācijas nesēju iznīcināšanas pakalpojumus. 

Saskaľā ar Eurostat datiem 2010. gadā lielākais personiskās drošības darbību sektora 
apgrozījums ES valstu vidū bija Norvēģijā, Spānijā un Francijā. Norvēģijā tas sasniedza Ls 5 mljrd. 
jeb par 3,7% vairāk nekā 2009. gadā (Tabula Nr. 15).  Savukārt Spānijā sektora apgrozījums 2010. 
gadā sasniedza Ls 3,1 mljrd., samazinoties par 1,2% salīdzinājumā ar 2009. gadu. Salīdzinoši augsts 
apgrozījums 2010. gadā bija vērojams arī  Francijā (Ls 4,4 mljrd.).  

Tabula Nr. 15 Personiskās drošības darbību sektora uzņēmumu apgrozījums Eiropā  2009. - 
2010. gadā (Ls milj.) 

Sektors (N801) Personiskās drošības darbības 

Gads 2009 2009/ 2010 (%) 2010 

Beļģija 597,0 9,0% 650,8 

Bulgārija nav datu - 165,0 

Čehija 439,5 -1,1% 434,7 

Dānija nav datu - 132,0 

Vācija 2 521,4 12,2% 2 829,7 

Igaunija nav datu - 57,0 

Spānija 3 144,4 -1,2% 3 106,9 

Francija nav datu - 4 422,7 

Itālija nav datu - 2 102,9 

Latvija 39,3 9,7% 48,7 

Lietuva nav datu - 37,5 

Ungārija 604,1 8,4% 654,6 

Nīderlande 12,7 - nav datu 

Austrija nav datu - 1 088,7 

Polija 221,0 1,8% 225,0 

Portugāle 695,7 15,1% 801,1 
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Sektors (N801) Personiskās drošības darbības 

Gads 2009 2009/ 2010 (%) 2010 

Rumānija 493,3 3,1% 508,5 

Slovēnija 463,7 -0,3% 462,2 

Slovākija nav datu - 121,1 

Somija nav datu - 152,6 

Zviedrija 307,4 -16,1% 257,9 

Lielbritānija 726,6 15,8% 841,4 

Norvēģija 4 839,0 3,7% 5 015,8 

Šveice nav datu - 376,9 

Horvātija 128,8 0,7% 129,7 

Avots: Eurostat 

Lielākais šī sektora apgrozījuma pieaugums 2010. gadā bija vērojams Lielbritānijā, kur 
salīdzinājumā ar 2009. gadu tas palielinājās par 15,8%, sasniedzot Ls 841,4 milj. Savukārt lielākais 
apgrozījuma samazinājums 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, bija Zviedrijā, kur tas saruka par 
16,1%, sasniedzot Ls 257,9 milj. 

Salīdzinot sektora apgrozījumu Baltijas valstīs, var redzēt, ka lielākais apgrozījums 2010. 
gadā bija Igaunijā, proti, Ls 57 milj., bet Lietuvā šī sektora apgrozījums 2010. gadā bija vismazākais 
Baltijas valstīs, proti, Ls 37,5 milj. 

 

Attēls Nr. 13 
Uzņēmumu apgrozījums personiskās drošības darbību sektorā 2006. – 2009. gadā (Ls tūkst.) 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Kopējais personiskās drošības sektorā strādājošo uzľēmumu apgrozījums 2009. gadā bija 
Ls 50,7 milj., proti, par 4,2% vairāk nekā 2008. gadā. 2010. gadā šī sektora apgrozījums sasniedza 
Ls 49,1 milj., proti, par 3,1% mazāk nekā 2009. gadā. Lielākais apgrozījuma pieaugums sektorā bija 
vērojams 2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu, proti, apgrozījums palielinājās par 
24%,sasniedzot Ls 48,6 milj. Laika periodā no 2006. līdz 2009. gadam personiskās drošības sektora 
apgrozījums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās ik gadu (Attēls Nr. 13). 

 

 

Attēls Nr. 14 
Uzņēmumu pievienotā vērtība personiskās drošības darbību sektorā 2006. – 2009. gadā (Ls 

tūkst.) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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Pretēji apgrozījuma pieaugumam 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu personiskās 
drošības darbību sektora pievienotā vērtība samazinājās par piekto daļu (20%), sasniedzot Ls 23,8 
milj. Kopumā no 2006. līdz 2008. gadam sektora pievienotā vērtība strauji palielinājās no Ls 8,8 milj. 
līdz Ls 30 milj. Turklāt straujākais pievienotās vērtības pieaugums bija 2007. gadā salīdzinājumā ar 
2006. gadu (par 151,3%) (Attēls Nr. 14). 

Statistikas dati rāda, ka apsardzes pakalpojumu tirgus Latvijā kopš pasaules ekonomiskās un 
finanšu krīzes sākuma ir pieredzējis izaugsmi. Tas skaidrojams ar to, ka ekonomiskās lejupslīdes 
apstākļos parasti pieaug arī noziedzības apmēri un sabiedrībā palielinās bažas par savu personisko 
un īpašuma drošību, līdz ar to palielinās arī pieprasījums pēc apsardzes pakalpojumiem. 

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

Turpmākā analīze veltīta nozares attīstības rādītājiem un vispārējām prognozēm.  

Ľemot vērā to, ka uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozare lielā 
mērā ir atkarīga no citām, īpaši ar ražošanu saistītajām nozarēm, un to, ka citās nozarēs nākotnē 
gaidāms mērens pieaugums, tas dos iespēju arī šai nozarei mēreni attīstīties. 

Nozares attīstības prognozes 

Uzľēmēju aptaujas ietvaros respondenti tika lūgti novērtēt nozares un uzľēmumu turpmāko 
attīstību. Pamata informāciju par respondentiem skatīt Pielikumā Nr. 1. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka respondentu prognozes par uzľēmumu attīstību ir pozitīvākas 
nekā nozares attīstības prognozes kopumā. 50,3% un 2,6% respondentu prognozē uzľēmumu 
attīstību vai strauju attīstību, savukārt 41,4% un 0,9% respondentu izsaka šādas prognozes par 
nozares turpmāko attīstību kopumā. 

 
Attēls Nr. 15 

Nozares un uzņēmumu attīstības prognozes uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas nozarē (%) 

Avots: Aptaujas dati 

Kopumā lielākā daļa jeb puse (50,3%) respondentu paredz uzľēmumu attīstību, kamēr, 
izvērtējot nozares attīstību, gandrīz puse (48,2%) respondentu prognozē, ka nozares attīstība paliks 
līdzšinējā līmenī. Savukārt nozares un uzľēmumu attīstības samazināšanos prognozē attiecīgi 9,5% 
un 11,5% respondentu (Attēls Nr. 15). 

 
Attēls Nr. 16 

Uzņēmumu prognozes par uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  
nozares attīstību sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 
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Mikrouzľēmumu kategorijā
25

 uzľēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā respondentu daļa 
prognozē, ka nozares attīstība tuvākajā nākotnē paliks tādā pašā līmenī (to norādījuši 46,2% 
aptaujāto). Nedaudz mazāka daļa mikrouzľēmumu pārstāvju paredz, ka nozare attīstīsies (41,7%). 
Mazo uzľēmumu kategorijā lielākā daļa (50,5%) respondentu norādīja, ka nozares attīstība nākotnē 
paliks tādā pašā līmenī. Tas ir pretstatā vidējo uzľēmēju viedoklim, no kuriem vairāk nekā puse 
(56,3%) uzľēmēju prognozē, ka nozare attīstīsies. Savukārt lielo uzľēmumu kategorijā nozares 
attīstības prognozes tuvākajā nākotnē atbilst mazo un mikrouzľēmumu prognozēm, proti,  60% lielo 
uzľēmumu pārstāvju prognozē, ka nozares attīstība paliks līdzšinējā līmenī (Attēls Nr. 16). 

 
Attēls Nr. 17 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozarē sadalījumā pa 
reģioniem (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

 Kopumā var secināt, ka uzľēmumu attīstības prognozes ir optimistiskas. Visoptimistiskākie ir 
Zemgales reģiona uzľēmēji,  no kuriem 4,2% un 66,7% respondentu paredz uzľēmuma strauju 
attīstību (5%). Tikai Pierīgas un Latgales reģionā neviens no aptaujātajiem uzľēmējiem nav 
prognozējis uzľēmumu attīstību vai strauju attīstību. Tas atbilst Kurzemes reģiona uzľēmēju 
prognozēm, proti, 4,4% un 60,9% šī reģiona uzľēmēju prognozē attiecīgi strauju attīstību un attīstību. 
Turpretī lielākā daļa Latgales (61,5%) un Vidzemes (50%) reģiona uzľēmumu pārstāvju paredz, ka 
uzľēmuma attīstība paliks tādā pašā līmenī. Uzľēmumu sašaurināšanos visvairāk paredz Vidzemes 
(15%), Kurzemes (13%) un Rīgas (13%) reģiona uzľēmēju. Pierīgas reģiona respondentu domas 
dalās, proti, tāda pati aptaujāto daļa (47,4%) prognozē uzľēmumu attīstību vai palikšanu līdzšinējā 
līmenī (Attēls Nr. 17). 
 

                                                      
 
 
25

 Saskaľā ar Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Rekomendāciju 2003/361/EK par mikro, mazo un vidējo uzľēmumu 
definīciju: mikro uzľēmums (nodarbināto skaits līdz 9 strādājošiem; gada apgrozījums un/vai gada bilances vērtība 
nepārsniedz 2 miljonus eiro), mazais uzľēmums (nodarbināto skaits no 10 līdz 49 strādājošiem; gada apgrozījums un/vai gada 
bilances vērtība nepārsniedz 10 miljonus eiro) vidējais uzľēmums (nodarbināto skaits no 50 līdz 249 strādājošiem; gada 
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro un/vai gada bilances vērtība nepārsniedz 43 miljonus eiro), lielais uzľēmums 
(nodarbināto skaits virs 250 strādājošiem; gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus eiro un/vai gada bilances vērtība pārsniedz 
43 miljonus eiro). 
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6. Nozares salīdzinājums ar situāciju citās 
Eiropas valstīs 
Nozares makroekonomiskās situācijas raksturojums un salīdzinājums ar citām ES valstīm sniegts 5. 

nodaļā. 

6.1. Nozares uzľēmumu un nodarbināto raksturojums 
Šīs sadaļas ietvaros tiks apskatīti šādi uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 

administrēšanas  nozares darbību raksturojošie rādītāji: uzľēmumu, nodarbināto skaits un atalgojuma 
tendences. Līdzīgi kā 5. nodaļā, ľemot vērā to, ka nozarē ietilpst pēc darbības veida atšķirīgi sektori, to 
makroekonomiskā analīze veikta atsevišķi. 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus 

Analizējot uzľēmumu skaitu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus 
un motociklus, sektorā Eiropā, redzams, ka 2009. gadā vairumtirdzniecības apakšsektorā ES  vairums 
uzľēmumu darbojās Itālijā (23,9%  no ES–27 uzľēmumu kopskaita šajā apakšsektorā) (Tabula Nr. 16). 
Pēc uzľēmumu skaita šajā apakšsektorā 2009. gadā līdervalstis bija arī Spānija (12,3%), Vācija (8,5%) 
un Francija (8,3%). Baltijas valstīs vairumtirdzniecības apakšsektora uzľēmumu skaits 2009. gadā bija 
vien attiecīgi 0,4%-0,5% no ES-27 kopējā uzľēmumu skaita. Turklāt no Baltijas valstīm vislielākais 
uzľēmumu skaits šajā apakšsektorā bija Lietuvā – 7 865 uzľēmumi, savukārt vismazākais  uzľēmumu 
skaits bija vērojams Igaunijā – 6 593 uzľēmumi. Uzľēmumu skaits Latvijā 2009. gadā bija nedaudz 
mazāks nekā Lietuvā -  7 547 uzľēmumi.  

Statistikas dati liecina, ka lielā daļā valstu vairumtirdzniecības apakšsektora īpatsvars ES-27 
kopējā uzľēmumu skaitā nepārsniedz 1%. Turklāt uzľēmumu īpatsvars ir robežās no 1% - 5% tādās 
valstīs kā Bulgārija (1,5%), Beļģija (2,5%), Čehija (3,4%), Ungārija (2%), Nīderlande (3,6%), Austrija 
(1,4%), Portugāle (3,9%), Rumānija (3,4%), Zviedrija (2,7%) un Horvātija (1,1%). Savukārt par 5% 
lielāks uzľēmumu īpatsvars ES-27 kopējā uzľēmumu skaitā vairumtirdzniecības apakšsektorā 2009. 
gadā bija vērojams Lielbritānijā (6,1%), Vācijā (8,5%), Čehijā (5,1%), Spānijā (12,3%), Francijā (8,3%), 
Polijā (6,6%) un Itālijā (23,9%). 

 

Tabula Nr. 16 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, 
sektora uzņēmumu skaits Eiropā  2009. gadā  

Sektors 
(G46) Vairumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 

motociklus 

(G47) Mazumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 

motociklus 

Gads 2009 % no ES-27 2009 % no ES-27 

ES-27 1 725 484 100,0% 3 554 310 100,0% 

Beļģija 43 532 2,5% 74 260 2,1% 

Bulgārija 26 279 1,5% 104 850 2,9% 

Čehija 58 818 3,4% 128 448 3,6% 

Vācija 147 277 8,5% 329 409 9,3% 

Igaunija 6 593 0,4% 4 484 0,1% 

Īrija 10 326 0,6% 21 933 0,6% 

Spānija 211 521 12,3% 497 992 14,0% 

Francija 142 659 8,3% 378 768 10,7% 

Itālija 412 049 23,9% 651 024 18,3% 

Kipra 3 305 0,2% 11 325 0,3% 

Latvija 7 547 0,4% 13 566 0,4% 

Lietuva 7 865 0,5% 34 327 1,0% 

Luksemburga 3 480 0,2% 3 066 0,1% 

Ungārija 33 738 2,0% 88 971 2,5% 

Nīderlande 62 309 3,6% 77 879 2,2% 

Austrija 23 984 1,4% 40 061 1,1% 

Polija 113 948 6,6% 319 039 9,0% 

Portugāle 67 184 3,9% 153 301 4,3% 

Rumānija 58 997 3,4% 121 311 3,4% 

Slovēnija 12 722 0,7% 6 897 0,2% 

Slovākija 13 500 0,8% 9 764 0,3% 

Somija 15 503 0,9% 22 840 0,6% 

Zviedrija 45 856 2,7% 58 487 1,6% 

Lielbritānija 104 803 6,1% 187 946 5,3% 

Norvēģija 17 805 1,0% 27 006 0,8% 
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Sektors 
(G46) Vairumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 

motociklus 

(G47) Mazumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 

motociklus 

Gads 2009 % no ES-27 2009 % no ES-27 

Šveice 10 536 0,6% 18 832 0,5% 

Horvātija 19 731 1,1% 23 499 0,7% 

Avots: Eurostat 

Mazumtirdzniecības apakšsektorā līdzīgi kā vairumtirdzniecībā lielākā daļa Eiropas uzľēmumu 
2009. gadā darbojās Itālijā – 651 024 uzľēmumi (18,3%  no ES–27 uzľēmumu kopskaita šajā 
apakšsektorā), Spānijā – 497 992 uzľēmumi (14%) un Francijā – 378 768 uzľēmumi (10,7%). No 
Baltijas valstīm lielākais uzľēmumu skaits šajā apakšsektorā darbojās Lietuvā -  34 566 uzľēmumi (1%), 
savukārt Igaunijā un Latvijā uzľēmumu skaits 2009. gadā bija salīdzinoši mazāks, proti, attiecīgi 13 566 
un 4 484 uzľēmumi (0,4% un 0,1%). Statistikas dati liecina, ka gan vairumtirdzniecībā, gan 
mazumtirdzniecībā, izľemot automobiļus un motociklus, Latvijas uzľēmumu skaits veido 0,4% no ES-27 
uzľēmumu kopskaita katrā no apakšsektoriem. 

Statistikas dati liecina, ka līdzīgi kā vairumtirdzniecībā lielā daļā valstu arī mazumtirdzniecības 
apakšsektora īpatsvars ES-27 kopējā uzľēmumu skaitā nepārsniedz 1%. Uzľēmumu īpatsvars ir 
robežās no 1% - 5% tādās valstīs kā Bulgārija (2,9%), Beļģija (2,1%), Čehija (3,6%), Lietuva (1%), 
Ungārija (2,5%), Nīderlande (32,2%), Austrija (1,1%), Portugāle (4,3%), Rumānija (3,4%), Zviedrija 
(1,6%) un Horvātija (1,1%). Savukārt līdzīgi kā vairumtirdzniecībā par 5% lielāks uzľēmumu īpatsvars 
ES-27 kopējā uzľēmumu skaitā mazumtirdzniecības apakšsektorā 2009. gadā bija vērojams Lielbritānijā 
(5,3 %), Vācijā (9,3%), Spānijā (14%), Francijā (10,7%), Polijā (9%) un Itālijā (18,3%). 

Analīzes turpinājumā tiks aplūkots Latvijas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot 
automobiļus un motociklus, sektorā darbojošos uzľēmumu skaita dinamika no 2006. līdz 2010. gadam. 

 

Attēls Nr. 18 
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, sektora 

uzņēmumu skaits Latvijā  2006. - 2010. gadā 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

2010. gadā Latvijā darbojās 6 894 vairumtirdzniecības apakšsektora un 12 855 
mazumtirdzniecības apakšsektora uzľēmumi. Mazumtirdzniecības uzľēmumi pēc to skaita veido lielāko 
daļu kopējā Latvijas tirdzniecības sektora uzľēmumu skaita, proti, 2010. gadā 66% vairumtirdzniecības 
un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektora uzľēmumu darbojās 
mazumtirdzniecībā. Līdzīga mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzľēmumu skaita attiecība bija 
vērojama arī iepriekšējos gados (Attēls Nr. 18). 

Latvijas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzľēmumu skaita savstarpējais 
proporcionālais sadalījums ir līdzīgs kopējai ES statistikai, kur pēc 2011. gada jūnija datiem 59,7% no 
visiem tirdzniecības uzľēmumiem ir mazumtirdzniecības uzľēmumi, bet 28,2% ir vairumtirdzniecības 
uzľēmumi.
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Aplūkojot sīkāk vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, 
sektora uzľēmumu skaitu Latvijā sadalījumā pa apakšsektoriem, redzams, ka 2009. gadā 
vairumtirdzniecības apakšsektorā lielākā daļa uzľēmumu darbojās mājsaimniecības preču 
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vairumtirdzniecībā (1 585 uzľēmumi) un cita veida specializētajā vairumtirdzniecībā (2 023 uzľēmumi) 
(Tabula Nr. 17). Salīdzinoši liels uzľēmumu skaits 2009. gadā darbojās arī pārtikas, dzērienu un 
tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībā (965 uzľēmumi) un vairumtirdzniecībā uz līguma pamata vai 
par atlīdzību (904 uzľēmumi). Turklāt 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu uzľēmumu skaits 
vairumtirdzniecībā uz līguma pamata vai par atlīdzību palielinājās par 17,6%. 

Tabula Nr. 17 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, 
sektora uzņēmumu skaits Latvijā sadalījumā pa apakšsektoriem 2006. - 2010. gadā  

Gads 
2005/ 
2006 
(%) 

2006 
2006/ 
2007(

%) 
2007 

2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010(

%) 
2010 

(G46) Vairumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 
motociklus 

5,3% 7 169 -0,6% 7 127 8,8% 7 752 -2,6% 7 547 -8,7% 6 894 

(G461) Vairumtirdzniecība uz 
līguma pamata vai par atlīdzību 

53,0% 479 23,8% 593 29,7% 769 17,6% 904 - 
nav 

datu 

(G462) Lauksaimniecības izejvielu 
un dzīvu lopu vairumtirdzniecība 

3,1% 166 1,8% 169 4,1% 176 -6,3% 165 - 
nav 

datu 

(G463) Pārtikas, dzērienu un 
tabakas izstrādājumu 
vairumtirdzniecība 

-0,5% 1 028 -7,9% 947 4,5% 990 -2,5% 965 - 
nav 

datu 

(G464) Mājsaimniecības preču 
vairumtirdzniecība 

-0,8% 1 635 -7,5% 1 512 7,5% 1 626 -2,5% 1 585 - 
nav 

datu 

(G465) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 
vairumtirdzniecība 

12,3% 428 4,4% 447 6,3% 475 -0,6% 472 - 
nav 

datu 

(G466) Citu mašīnu, iekārtu un to 
piederumu vairumtirdzniecība 

11,9% 807 2,6% 828 7,1% 887 -2,3% 867 - 
nav 

datu 

(G467) Cita veida specializētā 
vairumtirdzniecība 

1,8% 2 241 -4,9% 2 131 5,0% 2 238 -9,6% 2 023 - 
nav 

datu 

(G469) Nespecializētā 
vairumtirdzniecība 

10,0% 385 29,9% 500 18,6% 593 -4,6% 566 - 
nav 

datu 

(G47) Mazumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 
motociklus 

4,9% 13 148 -5,0% 12 486 4,0% 12 981 4,5% 13 566 -5,2% 12 855 

(G471) Mazumtirdzniecība 
nespecializētajos veikalos 

-4,5% 2 743 -5,1% 2 602 1,7% 2 645 1,9% 2 696 - 
nav 

datu 

(G472) Pārtikas, dzērienu un 
tabakas mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

11,3% 265 5,3% 279 8,2% 302 26,2% 381 - 
nav 

datu 

(G473) Degvielas 
mazumtirdzniecība degvielas 
uzpildes stacijās 

-5,2% 202 -8,9% 184 -5,4% 174 -6,9% 162 - 
nav 

datu 

(G474) Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju iekārtu 
mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

11,9% 395 -4,1% 379 13,2% 429 0,0% 429 - 
nav 

datu 

(G475) Mājsaimniecības 
piederumu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

6,6% 1 245 1,1% 1 259 3,1% 1 298 1,3% 1 315 - 
nav 

datu 

(G476) Kultūras preču un atpūtai 
paredzētu preču 
mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

5,9% 463 -5,6% 437 2,1% 446 7,0% 477 - 
nav 

datu 

(G477) Citu preču 
mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

9,4% 3 422 -1,1% 3 386 4,8% 3 549 5,6% 3 748 - 
nav 

datu 

(G478) Mazumtirdzniecība stendos 
un tirgos 

4,4% 3 743 -11,0% 3 333 -4,2% 3 194 1,1% 3 228 - 
nav 

datu 

(G479) Mazumtirdzniecība ārpus 
veikaliem, stendiem un tirgiem 

24,1% 670 -6,4% 627 50,7% 945 19,6% 1 130 - 
nav 

datu 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Savukārt mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, apakšsektorā 2009. gadā 
lielākā daļa uzľēmumu darbojās  mazumtirdzniecībā stendos un tirgos (3 228 uzľēmumi) un citu preču 
mazumtirdzniecībā specializētajos veikalos (3 748 uzľēmumi). Salīdzinoši liels uzľēmumu skaits 2009. 
gadā darbojās arī mazumtirdzniecībā nespecializētajos veikalos (2 696 uzľēmumi).   

Lielākais apakšsektora uzľēmumu skaita pieaugums 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu 
bija pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecībā specializētajos veikalos (par 26,2%) un 
mazumtirdzniecībā ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (par 19,6%), bet vienīgais  uzľēmumu skaita 
samazinājums bija vērojams degvielas mazumtirdzniecībā degvielas uzpildes stacijās (par 6,9%). 

Analizējot nodarbināto skaitu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus 
un motociklus, sektorā Eiropā, redzams, ka 2010. gadā vairumtirdzniecības apakšsektorā ES vairums 
strādājošo tika nodarbināti Vācijā (1,8 miljoni strādājošo) (Tabula Nr. 18). Pēc nodarbināto skaita šajā 
apakšsektorā līdervalstis bija arī Spānija (1,1 miljons strādājošo), Itālija un Norvēģija (1,2 miljoni 
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strādājošo katrā no valstīm). Baltijas valstīs vairumtirdzniecības apakšsektorā nodarbināto skaits 2010. 
gadā bija viens no mazākajiem ES-27 valstīs. Turklāt no Baltijas valstīm vislielākais nodarbināto skaits 
šajā apakšsektorā bija Lietuvā – 69 545 nodarbinātie, savukārt vismazākais  nodarbināto skaits bija 
vērojams Igaunijā – 27 423 nodarbinātie. Nodarbināto skaits Latvijā 2010. gadā bija nedaudz mazāks 
nekā Lietuvā, bet lielāks nekā Igaunijā -  48 482 nodarbinātie.  

Tabula Nr. 18 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, 
sektora nodarbināto skaits Eiropā  2009. – 2010. gadā  

Sektors 
(G46) Vairumtirdzniecība, izņemot 

automobiļus un motociklus 
(G47) Mazumtirdzniecība, izņemot 

automobiļus un motociklus 

Gads 2009 
2009/ 2010 

(%) 
2010 2009 

2009/ 2010 
(%) 

2010 

Beļģija 219 445 4,4% 229 047 288 927 12,0% 323 667 

Bulgārija nav datu - 170 998 nav datu - 312 451 

Čehija 231 940 5,3% 244 348 356 196 0,4% 357 618 

Dānija 155 909 -12,2% 136 904 291 629 -24,4% 220 422 

Vācija nav datu - 1 843 458 nav datu - 3 292 705 

Igaunija 32 340 -15,2% 27 423 46 014 -2,5% 44 849 

Spānija 1 100 035 -3,2% 1 065 034 1 754 370 -2,9% 1 703 120 

Itālija nav datu - 1 217 505 nav datu - 1 915 532 

Kipra 21 086 1,4% 21 388 37 578 -1,1% 37 148 

Latvija 46 288 5,4% 48 782 96 290 -7,2% 89 387 

Lietuva nav datu - 69 545 nav datu - 130 142 

Luksemburga 14 860 -4,0% 14 273 22 257 1,4% 22 571 

Ungārija 172 574 -0,3% 172 088 334 115 -3,0% 324 184 

Nīderlande 9 410 - nav datu 13 165 - nav datu 

Austrija nav datu - 494 148 nav datu - 804 598 

Polija 196 377 -0,8% 194 725 339 565 0,8% 342 336 

Portugāle 741 329 -0,6% 737 231 1 276 537 1,2% 1 291 273 

Rumānija 258 930 -1,0% 256 284 452 617 -1,0% 448 120 

Slovēnija 351 628 -8,3% 322 458 496 805 -5,1% 471 474 

Slovākija 49 015 -4,1% 46 988 55 935 -0,4% 55 715 

Somija 106 176 38,8% 147 326 103 937 82,2% 189 360 

Zviedrija 89 176 -0,8% 88 442 161 488 -0,6% 160 538 

Lielbritānija 238 174 1,8% 242 564 305 736 0,1% 306 149 

Norvēģija 1 153 600 1,3% 1 168 769 3 030 000 -2,5% 2 955 182 

Šveice nav datu - 107 324 nav datu - 215 798 

Horvātija 95 887 -8,8% 87 449 149 294 -6,1% 140 114 

Avots: Eurostat 

Mazumtirdzniecības apakšsektorā līdzīgi kā vairumtirdzniecībā lielākā daļa Eiropas nodarbināto 
2010. gadā strādāja Vācijā – 3,3 miljoni strādājošo un Norvēģijā – 3 miljoni strādājošo. No Baltijas 
valstīm lielākais nodarbināto skaits šajā apakšsektorā bija Lietuvā -  130 142 strādājošie. Savukārt 
Igaunijā un Latvijā nodarbināto skaits 2010. gadā bija salīdzinoši mazāks, proti, attiecīgi 44 849 un 
89 387 strādājošie. Statistikas dati liecina, ka gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā, izľemot 
automobiļus un motociklus, Latvijas strādājošo skaits ir viens no mazākajiem ES–27 valstīs. Vienīgi 
Luksemburgā un Slovākijā strādājošo skaits sektorā ir mazāks nekā Baltijas valstīs. 

 

Attēls Nr. 19 
Nodarbināto iedzīvotāju skaits sadalījumā pa saimnieciskās darbības veidiem 2008. - 2010. gadā 

(%) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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2010. gadā Latvijā tirdzniecībā (kopā ar izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem) 
bija nodarbināta relatīvi lielākā daļa no kopējā strādājošo iedzīvotāju skaita - 19%. Tirdzniecībā 
nodarbināto personu īpatsvars kopējā strādājošo skaitā ir salīdzinoši stabils, jo arī 2008. un 2009. gadā 
tirdzniecībā nodarbināto īpatsvars bija attiecīgi 18,9% un 19,1% (Attēls Nr. 19). 

Saskaľā ar CSP datiem kopumā valstī 2010. gadā bija nodarbināti 940,9 tūkst. iedzīvotāju, no 
kuriem 89 387 un 48 782 strādājošie tika nodarbināti attiecīgi mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, 
izľemot automobiļus un motociklus (Tabula Nr. 19). Tas liecina, ka 2010. gadā aptuveni 5,18% un 9,5% 
strādājošo no kopējā nodarbināto skaita Latvijā strādāja šajos apakšsektoros. Pēc 2010. gada datiem 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības apakšsektoros kopumā bija nodarbināti 14,68% no 
nodarbināto iedzīvotāju kopskaita.  

Tabula Nr. 19 Nodarbināto skaits sadalījumā pa ekonomiskās darbības veidiem 2009. – 2010. 
gadā 

Sektors 
Nodarbināto 

skaits 
2009.gadā 

Daļa no 
kopējā 

nodarbināto 
skaita  

Latvijā (%) 

Nodarbināto 
skaits 2010. 

gadā 

Daļa no 
kopējā 

nodarbināto 
skaita  

Latvijā (%) 

(G46) Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un 
motociklus  

46 288 4,69% 48 782 5,18% 

(G47) Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un 
motociklus  

96 290 9,76% 89 387 9,50% 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
  

Analizējot vairumtirdzniecības apakšsektora nodarbināto skaitu Latvijā, redzams, ka 2010. gadā 
strādājošo skaits sektorā sasniedza 48 782 nodarbinātos, proti, par 5,4% vairāk nekā 2009. gadā. No 
2006. līdz 20010. gadam strādājošo skaits apakšsektorā palielinājās visus gadus, izľemot 2009. gadu, 
kad tas samazinājās par piekto daļu (22,3%), salīdzinot ar 2008. gadu. 

 
Attēls Nr. 20 

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, izņemot automobiļus un motociklus, nodarbināto 
skaits 2006. - 2010. gadā 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 

Savukārt mazumtirdzniecības apakšsektora nodarbināto skaits Latvijā samazinājās no 2008. līdz 
2010. gadam, kad tas sasniedza 89 387 nodarbinātos.  Līdzīgi kā vairumtirdzniecības apakšsektorā 
lielākais strādājošo skaita samazinājums mazumtirdzniecības apakšsektorā bija vērojams 2009. gadā, 
kad tas samazinājās par 12,2%, salīdzinot ar 2008. gadu (Attēls Nr. 20). 

Aplūkojot sīkāk vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, 
sektorā nodarbināto skaitu Latvijā sadalījumā pa apakšsektoriem, redzams, ka 2009. gadā 
vairumtirdzniecības apakšsektorā lielākais strādājošo skaits līdzīgi kā uzľēmumu skaits bija 
mājsaimniecības preču vairumtirdzniecībā (10 544 nodarbinātie) un cita veida specializētajā 
vairumtirdzniecībā (13 990 nodarbinātie) (Tabula Nr. 20). Salīdzinoši liels strādājošo skaits 2009. gadā 
bija arī pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībā (8 901 nodarbinātie) un citu 
mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecībā (5 447 nodarbinātie). Neskatoties uz to, ka 
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vairumtirdzniecībā uz līguma pamata vai par atlīdzību 2009. gadā darbojās salīdzinoši liels skaits 
uzľēmumu (904 uzľēmumi), strādājošo skaits sektorā bija salīdzinoši mazs – 1 887 nodarbinātie. 
Turklāt 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību 
bija vienīgais vairumtirdzniecības apakšsektors, kurā nodarbināto skaits pieauga, proti, tas pieauga par 
9,1%, lai gan uzľēmumu skaits sektorā palielinājās straujāk (par 17,6%). 

Tabula Nr. 20 Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, izņemot automobiļus un motociklus, 
nodarbināto skaits sadalījumā pa apakšsektoriem 2006. - 2010. gadā 

Gads 
2005/ 
2006 
(%) 

2006 
2006/   
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008(

%) 
2008 

2008/   
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(G46) Vairumtirdzniecība, izņemot 
automobiļus un motociklus 

2,8% 56 756 4,9% 59 520 0,1% 59 603 -22,3% 46 288 5,4% 48 782 

(G461) Vairumtirdzniecība uz līguma 
pamata vai par atlīdzību 

46,6% 906 55,5% 1 409 22,8% 1 730 9,1% 1 887 - nav datu 

(G462) Lauksaimniecības izejvielu un 
dzīvu lopu vairumtirdzniecība 

1,4% 959 -1,5% 945 2,9% 972 -6,5% 909 - nav datu 

(G463) Pārtikas, dzērienu un tabakas 
izstrādājumu vairumtirdzniecība 

-2,0% 11 601 -2,3% 11 330 -5,6% 10 694 -16,8% 8 901 - nav datu 

(G464) Mājsaimniecības preču 
vairumtirdzniecība 

3,2% 13 173 1,2% 13 334 0,7% 13 424 -21,5% 10 544 - nav datu 

(G465) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība 

7,5% 3 210 5,7% 3 394 4,7% 3 554 -27,5% 2 578 - nav datu 

(G466) Citu mašīnu, iekārtu un to 
piederumu vairumtirdzniecība 

9,3% 5 714 10,3% 6 300 8,2% 6 819 -20,1% 5 447 - nav datu 

(G467) Cita veida specializētā 
vairumtirdzniecība 

1,2% 19 293 7,2% 20 682 -3,2% 20 025 -30,1% 13 990 - nav datu 

(G469) Nespecializētā 
vairumtirdzniecība 

7,1% 1 900 11,9% 2 126 12,2% 2 386 -14,9% 2 031 - nav datu 

(G47) Mazumtirdzniecība, izņemot 
automobiļus un motociklus 

1,0% 106 827 4,4% 111 501 -1,7% 109 659 -12,2% 96 290 -7,2% 89 387 

(G471) Mazumtirdzniecība 
nespecializētajos veikalos 

-4,6% 44 643 3,1% 46 042 -2,0% 45 105 -9,8% 40 677 - nav datu 

(G472) Pārtikas, dzērienu un tabakas 
mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

1,6% 1 956 -2,4% 1 910 5,3% 2 012 4,1% 2 095 - nav datu 

(G473) Degvielas mazumtirdzniecība 
degvielas uzpildes stacijās 

-2,9% 4 947 -4,6% 4 721 -4,2% 4 522 -19,7% 3 633 - nav datu 

(G474) Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

13,3% 3 360 10,4% 3 709 -5,5% 3 506 -19,1% 2 835 - nav datu 

(G475) Mājsaimniecības piederumu 
mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

19,7% 14 474 10,2% 15 956 -4,7% 15 204 -21,8% 11 887 - nav datu 

(G476) Kultūras preču un atpūtai 
paredzētu preču mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

-3,2% 4 431 2,7% 4 550 2,5% 4 662 -16,4% 3 898 - nav datu 

(G477) Citu preču mazumtirdzniecība 
specializētajos veikalos 

8,1% 23 131 6,7% 24 682 1,1% 24 954 -12,1% 21 947 - nav datu 

(G478) Mazumtirdzniecība stendos un 
tirgos 

-13,5% 8 336 -4,7% 7 941 -8,4% 7 277 -5,4% 6 882 - nav datu 

(G479) Mazumtirdzniecība ārpus 
veikaliem, stendiem un tirgiem 

15,4% 1 549 28,5% 1 990 21,4% 2 416 0,8% 2 436 - nav datu 

Vairumtirdzniecībā un 
mazumtirdzniecībā kopā 

  163 583   171 021   169 262   142 578   138 169 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Savukārt mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, apakšsektorā 2009. gadā 
lielākā daļa strādājošo bija nodarbināti mazumtirdzniecībā nespecializētajos veikalos (40 677 
nodarbinātie). Šajā apakšsektorā bija vērojams arī liels uzľēmumu skaits, proti, 2009. gadā 
mazumtirdzniecībā nespecializētajos veikalos  darbojās 2 696 uzľēmumi. Neskatoties uz to, ka lielākais 
uzľēmumu skaits bija vērojams mazumtirdzniecībā stendos un tirgos (3 228 uzľēmumi), strādājošo 
skaits šajā apakšsektorā 2009. gadā bija ceturtais lielākais no visiem mazumtirdzniecības 
apakšsektoriem, proti, 6 882 nodarbinātie. 

Lielākais mazumtirdzniecības apakšsektora nodarbināto skaita pieaugums 2009. gadā 
salīdzinājumā ar 2008. gadu bija pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecībā specializētajos 
veikalos (par 4,1%), bet lielākais strādājošo skaita samazinājums bija vērojams mājsaimniecības 
piederumu mazumtirdzniecībā specializētajos veikalos (par 21,8%). 
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Attēls Nr. 21 
Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, izņemot automobiļus un motociklus, nodarbināto 

personu skaits sadalījumā pa dažādiem Latvijas reģioniem 2009. gadā
27

 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Statistikas dati rāda, ka 2009. gadā vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, izľemot 

automobiļus un motociklus, lielākā daļa nodarbināto strādāja Rīgas reģionā – attiecīgi 34,5 un 48 tūkst. 
strādājošo. Pārējos reģionos šajā sektorā nodarbināto skaits bija ievērojami mazāks, proti, Pierīgas 
reģionā –  4,4 un 17,4 tūkstoši strādājošo, Vidzemes reģionā – 1,3 un 6,4 tūkstoši strādājošo, Kurzemes 
reģionā – 2,1 un 7,3 tūkstoši strādājošo, Zemgales reģionā – 1,7 un 7,5 tūkstoši strādājošo un Latgales 
reģionā – 2,4 un 9,6 tūkstoši strādājošo (Attēls Nr. 21).  

Turklāt lielākā strādājošo skaita starpība vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā vērojama 
Vidzemes reģionā, kur 2009. gadā mazumtirdzniecībā nodarbināto skaits bija piecas reizes lielāks nekā 
vairumtirdzniecībā nodarbināto skaits. Savukārt vismazākā strādājošo skaita starpība vērojama Rīgas 
reģionā, kur 2009. gadā mazumtirdzniecībā nodarbināto skaits bija 1,4 reizes lielāks nekā 
vairumtirdzniecībā nodarbināto skaits. Pārējos reģionos mazumtirdzniecībā nodarbināto skaits bija 
aptuveni četras reizes lielāks nekā vairumtirdzniecībā. 

 

Attēls Nr. 22 
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, 

izņemot automobiļus un motociklus, sektorā 2009. - 2011. gadā (Ls) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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 Pielikumā Nr. 3 sniegta detalizēta informācija par ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistikas vienībām dažādos Latvijas 
reģionos sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.) un lieluma grupām 2010.gadā 
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Izvērtējot darba atalgojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un 
motociklus, sektorā salīdzinājumā ar vidējo atalgojumu tautsaimniecībā, var secināt, ka 
mazumtirdzniecībā strādājošie kopumā saľem zemāku atalgojumu nekā Latvijā kopumā. Savukārt 
vairumtirdzniecībā strādājošo darba samaksa ir augstāka nekā vidēji tautsaimniecībā. Šīs tendences 
vērojamas laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam, turklāt atalgojums ir salīdzinoši stabils gan 
vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā (Attēls Nr. 22). 

Finanšu pakalpojumu darbības, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu 

Nesenie satricinājumi globālajos finanšu tirgos ir ietekmējuši arī Latvijas banku sistēmu. Tā 
rezultātā pasliktinājās Latvijas banku pamatrādītāji un aktivitāte, taču banku skaits Latvijā pēdējo gadu 
laikā ir saglabājies salīdzinoši stabils. 2011. gada 2. ceturkšľa beigās Latvijā darbojās 22 bankas un bija 
reģistrētas 10 ārvalstu banku filiāles (Attēls Nr. 23).  

 

Attēls Nr. 23 
Banku un ārvalstu banku filiāļu skaits Latvijā, 2001. - 2011. gadā  

Avots: Latvijas Komercbanku asociācija, www.bankasoc.lv 
 

Kopš 2008. gada beigām nedaudz ir sarucis banku klientu apkalpošanas filiāļu skaits. Tas 
skaidrojams ar banku realizēto izmaksu optimizācijas procesu. Turpretim bankomātu skaits pēdējo gadu 
laikā ir turpinājis augt, un 2010. gadā kopumā  tas sasniedza 1 359 vienības (Attēls Nr. 24).  

 

Attēls Nr. 24 
Banku klientu apkalpošanas filiāļu un bankomātu skaits 2001. - 2010. gadā 

Avots: Latvijas Komercbanku asociācija, www.bankasoc.lv 

Sākot ar 2008. gadu, praktiski ir apstājies klientu norēķinu kontu skaita un maksājumu karšu skaita 
pieaugums, turpretim internetbanku lietotāju skaits ir stabili pieaudzis visu iepriekšējo gadu laikā (Attēls 
Nr. 25).

28
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 Latvijas Komercbanku asociācija, statistika, www.bankasoc.lv 
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Attēls Nr. 25 
Banku norēķinu kontu, internetbanku klientu un maksājumu karšu skaita dinamika 2001. - 2010. 

gadā 
Avots: Latvijas Komercbanku asociācija, www.bankasoc.lv 

Aplūkojot CFS sektora tirgus dalībnieku sadalījumu, 2011. gada 2. ceturksnī Latvijā darbojās 23 
līzinga sabiedrības, 36 krājaizdevu sabiedrības, 16 ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu 
fondu un 9 ieguldījumu brokeru sabiedrības (Tabula Nr. 21).

29
 Latvijā šobrīd netiek apkopota oficiāla 

statistika par lombardu un pārējo kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju sabiedrību skaitu, tādēļ šāda 
informācija ir provizoriska. 

Tabula Nr. 21 Citu finanšu starpnieku tirgus dalībnieku skaits, 2011. gads  

Darbības veids Uzņēmumu skaits 

Līzinga sabiedrības 23 

Kreditēšanas pakalpojumu sniedzējas sabiedrības 216
30

 

Lombardi 140
31

 

Krājaizdevu sabiedrības 36 

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un ieguldījumu fondi 16 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības  9 

Avots: Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Statistika, www.fktk.lv 

2010. gadā finanšu, apdrošināšanas, zinātnisko, administratīvo pakalpojumu un operāciju ar 
nekustamo īpašumu sektorā bija nodarbināti 92,8 tūkstoši strādājošo, proti, par 9,9% no kopējā 
nodarbināto iedzīvotāju skaita (Attēls Nr. 26). Laika posmā no 2008. gada līdz 2010. gadam sektorā 
nodarbināto personu skaitam un tā daļai no kopējā nodarbināto skaita bija tendence pieaugt. Lielākā 
daļa sektorā nodarbināto strādā Rīgā un Pierīgas reģionā – attiecīgi 13% un 10,5% no kopējā šajā 
sektorā strādājošo skaita.  

 

Attēls Nr. 26 
Finanšu, apdrošināšanas, zinātnisko, administratīvo pakalpojumu, operāciju ar nekustamo 

īpašumu sfērā nodarbināto skaits 2008. - 2010. gadā 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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 Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Statistika, www.fktk.lv 
30

 Provizoriskie 2011. gada Ekonomikas ministrijas dati 
31

 Provizoriskie 2011. gada Ekonomikas ministrijas dati 
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Analizējot ES nodarbinātību šajā sektorā, 2007. gadā 63,1% no kopējā finanšu pakalpojumu 
sektorā strādājošo iedzīvotāju skaita bija nodarbināti finanšu pakalpojumu darbībās, bet atlikušie 26,9% 
bija nodarbināti apdrošināšanā un pensiju uzkrāšanā.
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Attēls Nr. 27 
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa finanšu pakalpojumu darbību, izņemot 

apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektorā 2009. - 2011. gadā (Ls) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot darba atalgojumu finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju 
uzkrāšanu, sektorā salīdzinājumā ar vidējo atalgojumu tautsaimniecībā, var secināt, ka sektorā 
strādājošie kopumā saľem vairāk nekā divas reizes augstāku atalgojumu nekā Latvijā kopumā. Šīs 
tendences vērojamas laika periodā no 2009. līdz 2011. gadam, turklāt atalgojums ir salīdzinoši stabils 
gan vidēji tautsaimniecībā, gan finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju 
uzkrāšanu, sektorā (Attēls Nr. 27). 

Saskaľā ar jaunākajiem datiem 2011. gada pēdējā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba 
samaksa finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektorā bija 1 031 
lats, bet darba samaksa vidēji tautsaimniecībā bija 475 lati. Tas liecina, ka šajā sektorā strādājošie 
saľem krietni augstāku atalgojumu nekā Latvijā kopumā. 

Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

Analizējot uzľēmumu skaitu juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā Eiropā, redzams, 
ka 2009. gadā šajā sektorā ES vairums uzľēmumu darbojās Itālijā (26,6% no ES–27 uzľēmumu 
kopskaita šajā sektorā) (Tabula Nr. 22). Pēc uzľēmumu skaita šajā sektorā līdervalstis bija arī Spānija 
(15,2%), Vācija (9,5%) un Francija (7,2%). Baltijas valstīs juridisko un grāmatvedības pakalpojumu 
sektora uzľēmumu skaits 2009. gadā veidoja vien attiecīgi 0,3% - 0,5% no ES-27 kopējā uzľēmumu 
skaita. Turklāt no Baltijas valstīm vislielākais uzľēmumu skaits šajā sektorā bija Latvijā – 4 626 
uzľēmumi, savukārt vismazākais  uzľēmumu skaits bija vērojams Igaunijā – 2 545 uzľēmumi. 
Uzľēmumu skaits Lietuvā 2009. gadā bija salīdzinoši mazāks nekā Lietuvā, bet lielāks nekā Igaunijā -  
3 999 uzľēmumi.  

Tabula Nr. 22 Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora uzņēmumu skaits Eiropā  2009. 
gadā 

Sektors (M69) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

Gads 2009 % no ES-27 

ES-27 1 008 628 100,0% 

Beļģija 17 108 1,7% 

Bulgārija 9 711 1,0% 

Čehija 51 253 5,1% 

Vācija 95 400 9,5% 

Igaunija 2 545 0,3% 

Īrija 8 819 0,9% 

Spānija 152 812 15,2% 

Francija 72 125 7,2% 

Itālija 268 590 26,6% 

Kipra 1 164 0,1% 
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Eurostat, Financial and insurance sector statistics,  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Financial_and_insurance_sector_statistics 

2009
-I 

2009
-II 

2009
-III 

2009
-IV 

2010
-I 

2010
-II 

2010
-III 

2010
-IV 

2011
-I 

2011
-II 

2011
-III 

2011
-IV 

(64) Finanšu pakalpojumu 
darbības, izľemot apdrošināšanu 

un pensiju uzkrāšanu 
1096 1006 997 987 962 990 978 973 979 1006 1002 1031 

Vidēji tautsaimniecībā 470 474 456 440 431 444 447 464 450 463 467 475 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 



 

43 
 

Sektors (M69) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

Gads 2009 % no ES-27 

Latvija 4 626 0,5% 

Lietuva 3 999 0,4% 

Luksemburga 2 445 0,2% 

Ungārija 33 755 3,3% 

Nīderlande 26 951 2,7% 

Austrija 11 540 1,1% 

Polija 48 484 4,8% 

Portugāle 50 478 5,0% 

Rumānija 8 898 0,9% 

Slovēnija 5 664 0,6% 

Slovākija 2 438 0,2% 

Somija 6 462 0,6% 

Zviedrija 22 871 2,3% 

Lielbritānija 61 607 6,1% 

Norvēģija 7 498 0,7% 

Šveice 5 832 0,6% 

Horvātija 9 678 1,0% 

Avots: Eurostat 

Statistikas dati liecina, ka lielā daļā valstu sektora uzľēmumu īpatsvars ES-27 kopējā 
uzľēmumu skaitā nepārsniedz 1%. Turklāt uzľēmumu īpatsvars ir robežās no 1% - 5% tādās valstīs kā 
Portugāle (5%), Polija (4,8%), Austrija (1,1%), Nīderlande (2,7%), Ungārija (3,3%), Bulgārija (1%) un 
Beļģija (1,7%). Savukārt par 5% lielāks uzľēmumu īpatsvars ES-27 kopējā uzľēmumu skaitā 2009. 
gadā bija vērojams Lielbritānijā (6,1%), Vācijā (9,5%), Čehijā (5,1%), Spānijā (15,2%), Francijā (7,2%) 
un Itālijā (26,6%). 

Savukārt 2010. gadā Latvijā juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā kopumā darbojās 
4 900 uzľēmumi. Turklāt no 2006. līdz 2010. gadam juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora 
uzľēmumu skaits ir audzis katru gadu. Lielākais uzľēmumu skaita pieaugums bija vērojams 2009. gadā, 
savukārt 2010. gadā tas bija krietni mazāks (pieaugums par 5,9%) (Attēls Nr. 28). 

 
Attēls Nr. 28 

Uzņēmumu skaits juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā 2006.  – 2010. gadā  
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Aplūkojot sīkāk juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora uzľēmumu skaitu Latvijā 
sadalījumā pa apakšsektoriem, redzams, ka 2009. gadā juridisko pakalpojumu un uzskaites, 
grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumu, konsultēšanas nodokļu jautājumos apakšsektorā 
uzľēmumu skaits bija līdzīgs, proti, attiecīgi 2 148 un 2 478 uzľēmumi (Tabula Nr. 23). Turklāt 2009. 
gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumu, 
konsultēšanas nodokļu jautājumos apakšsektorā uzľēmumu skaits palielinājās par 28%, bet juridisko 
pakalpojumu apakšsektorā uzľēmumu skaita pieaugums bija krietni mazāks (par 10,8%).  
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Tabula Nr. 23 Uzņēmumu skaits juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā sadalījumā pa 
apakšsektoriem 2006.  – 2010. gadā  

Gads 
2005/ 
2006 
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(M69) Juridiskie un 
grāmatvedības pakalpojumi 

19,3% 2 956 18,7% 3 508 10,4% 3 874 19,4% 4 626 5,9% 4 900 

(M691) Juridiskie pakalpojumi 
13,3% 1 671 16,0% 1 939 -0,1% 1 938 10,8% 2 148 - 

nav 
datu 

(M692) Uzskaites, 
grāmatvedības, audita un 
revīzijas pakalpojumi; 
konsultēšana nodokļu 
jautājumos 

28,1% 1 285 22,1% 1 569 23,4% 1 936 28,0% 2 478 - 
nav 

datu 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot nodarbināto skaitu juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā Eiropā, redzams, 
ka 2010. gadā sektorā ES vairums strādājošo tika nodarbināti Norvēģijā un Vācijā (attiecīgi  606 un 588 
tūkstoši strādājošo) (Tabula Nr. 24). Lielākais strādājošo skaita samazinājums 2010. gadā bija vērojams 
Horvātijā (par 23,3%), bet pieaugums – Portugālē un Kiprā (attiecīgi par 3,6% un 3,5%). 

Tabula Nr. 24 Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora nodarbināto skaits Eiropā  2009. 
- 2010. gadā 

Sektors (M69) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

Gads 2009 2009/ 2010 (%) 2010 

Beļģija 43 926 3,2% 45 313 

Bulgārija nav datu - 25 490 

Čehija 60 426 5,1% 63 534 

Dānija nav datu - 32 573 

Vācija 576 040 2,2% 588 481 

Igaunija nav datu - 5 585 

Spānija 379 017 0,8% 382 213 

Itālija nav datu - 476 445 

Kipra 8 550 3,5% 8 850 

Latvija 9 070 2% 9 249 

Lietuva nav datu - 11 801 

Luksemburga 12 103 2,1% 12 352 

Ungārija 61 954 0,9% 62 540 

Nīderlande 2 196 - nav datu 

Austrija nav datu - 149 766 

Polija 55 453 2,3% 56 716 

Portugāle 140 623 3,6% 145 655 

Rumānija 82 394 2,0% 84 056 

Slovēnija 21 287 -6,1% 19 998 

Slovākija nav datu - 11 671 

Somija nav datu - 34 130 

Zviedrija 21 197 2,7% 21 765 

Lielbritānija 45 861 -0,5% 45 613 

Norvēģija 602 300 0,6% 606 068 

Šveice nav datu - 30 846 

Horvātija 24 322 -23,3% 18 665 

Avots: Eurostat 

Saskaľā ar CSP datiem 2010. gadā juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā tika 
nodarbināti 0,98% no kopējā nodarbināto skaita Latvijā (Tabula Nr. 25). Savukārt 2009. gadā šajā 
sektorā strādāja aptuveni 0,92% strādājošo no kopējā nodarbināto skaita Latvijā. Pēc 2009. gada datiem 
juridisko pakalpojumu un uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumu; konsultēšanas 
nodokļu jautājumos apakšsektoros kopumā bija nodarbināti attiecīgi 0,33% un 0,59% no nodarbināto 
iedzīvotāju kopskaita.  

Tabula Nr. 25 Nodarbināto skaits sadalījumā pa ekonomiskās darbības veidiem 2009. – 2010. 
gadā 

Sektors 
Nodarbināto 
skaits 2009. 

gadā 

Daļa no 
kopējā 

nodarbināto 
skaita  Latvijā 

(%) 

Nodarbināto 
skaits 2010. 

gadā 

Daļa no 
kopējā 

nodarbināto 
skaita  Latvijā 

(%) 

(M69)Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi  9 070 0,92% 9 249 0,98% 

(M691) Juridiskie pakalpojumi 3 224 0,33% nav datu - 

(M692) Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas 
pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos 

5 847 0,59% nav datu - 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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2010. gadā Latvijā juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā kopumā tika nodarbināti 
9 249 strādājošie jeb par 2% vairāk nekā 2009. gadā. Turklāt no 2006. līdz 2010. gadam juridisko un 
grāmatvedības pakalpojumu sektorā strādājošo skaits ir audzis katru gadu. Lielākais nodarbināto skaita 
pieaugums bija vērojams 2007. gadā, kad tas palielinājās par piekto daļu (18,5%), bet vienīgais 
strādājošo skaita samazinājums šajā sektorā analizētajā laika periodā bija 2006. gadā (samazinājums 
par 3,7%).  

No 2008. līdz 2010. gadam nodarbināto skaits juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā 
ir salīdzinoši stabils, turklāt šajā periodā strādājošo skaitā vērojams neliels pieaugums. Statistikas dati 
kopumā liecina, ka juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektoru ekonomikas krīzes ietekme nav 
būtiski skārusi, jo pat krīzes periodā sektora strādājošo skaits ir audzis (Attēls Nr. 29). 

 
Attēls Nr. 29 

Nodarbināto personu skaits juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā 2006. – 2010. gadā 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Aplūkojot sīkāk juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora nodarbināto skaitu Latvijā 
sadalījumā pa apakšsektoriem, redzams, ka 2009. gadā lielākais strādājošo skaits bija uzskaites, 
grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos apakšsektorā – 5 847 
nodarbinātie neskatoties uz to, ka šajā un juridisko pakalpojumu apakšsektorā darbojošos uzľēmumu 
skaita pārsvars nebija tik liels (attiecīgi 2 478  un 2 148 un uzľēmumi) (Tabula Nr. 26). Turklāt 2009. 
gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumu; 
konsultēšanas nodokļu jautājumos apakšsektorā strādājošo skaits pieauga vien par 0,7%, neskatoties 
uz to, ka uzľēmumu skaits šajā apakšsektorā palielinājās par 28%. Arī juridisko pakalpojumu 
apakšsektorā strādājošo skaita palielinājums 2009. gadā bija krietni mazāks nekā uzľēmumu skaita 
pieaugums (attiecīgi 0,1% un 10,8%).  

Tabula Nr. 26 Nodarbināto personu skaits juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā 
sadalījumā pa apakšsektoriem 2006. – 2010. gadā 

Gads 
2005/ 
2006 
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(M69) Juridiskie un 
grāmatvedības 
pakalpojumi 

-3,7% 6 816 18,5% 8 074 11,8% 9 027 0,5% 9 070 2,0% 9 249 

(M691) Juridiskie 
pakalpojumi 

-3,0% 2 683 15,5% 3 100 3,9% 3 220 0,1% 3 224 
- 

nav 
datu 

(M692) Uzskaites, 
grāmatvedības, audita un 
revīzijas pakalpojumi; 
konsultēšana nodokļu 
jautājumos 

-4,1% 4 133 20,3% 4 974 16,7% 5 807 0,7% 5 847 - 
nav 

datu 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Statistikas dati rāda, ka 2009. gadā juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā lielākā daļa 

nodarbināto strādāja Rīgas reģionā – 6 110 strādājošo jeb 67,4% no kopējā nodarbināto skaita sektorā. 
Pārējos reģionos šajā sektorā nodarbināto skaits bija ievērojami mazāks, proti, Pierīgas reģionā –  
1 007 strādājošie (11,1% no kopējā nodarbināto skaita sektorā), Vidzemes reģionā – 533 strādājošie 
(5,9%), Kurzemes reģionā – 635 strādājošie (7%), Zemgales reģionā – 461 strādājošais (5,1%) un 
Latgales reģionā – 324 strādājošie (3,6%) (Attēls Nr. 30). 
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Attēls Nr. 30 
Nodarbināto personu skaits juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā sadalījumā pa 

reģioniem 2009. gadā 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analizējot sīkāk vienu no plašākajām juridisko pakalpojumu apakšgrupām, proti, zvērinātu 
advokātu pakalpojumus, 2010. gadā Latvijā kopumā darbojās 1 157 zvērināti advokāti (Tabula Nr. 27).

33
 

Laika posmā no 2005. līdz 2008. gadam gan zvērinātu advokātu, gan arī zvērinātu advokātu palīgu 
skaits Latvijā ir strauji pieaudzis, proti, zvērinātu advokātu skaits no 696 līdz 942 strādājošiem, bet 
zvērinātu advokātu palīgu skaits – no 138 līdz 168. 

Tabula Nr. 27 Zvērinātu advokātu un advokātu palīgu skaits Latvijā 

Gads Zvērinātu advokātu skaits 
Zvērinātu advokātu palīgu 

skaits 

2005 696 138 

2006 709 159 

2007 766 + 5 ES advok. 123 

2008  942 168 

Avots: „Latvijas advokatūras sistēmas darbības izvērtējums, tās loma juridiskās palīdzības sniegšanā 
un attīstības perspektīvas”, Mag.iur. Dana Rone, www.tm.gov.lv 

Šī brīža prakse liecina, ka juridisko palīdzību Latvijā gan tiesā, gan ārpus tiesas sniedz gan 
personas ar advokāta statusu, gan arī personas, kam nav advokāta statusa. Tie ir gan LU Juridiskās 
fakultātes studenti, gan juristi, gan šajā jomā strādājošas citu profesiju personas, gan arī pensionēti citu 
juridisko profesiju pārstāvji. Šo citu personu, proti, „ne-advokātu”, sniegtā juridiskā palīdzība Latvijā ir ļoti 
izplatīta. Diemžēl pētījumi vai statistikas dati par to, cik daudz šādu „ne-advokātu” Latvijā praktizē, nav 
pieejami, jo juridiskās palīdzības sniedzējiem nav pienākuma nekur reģistrēties vai saľemt atļauju savai 
darbībai.

34
 

Tabula Nr. 28 Advokātu skaits sadalījumā pa apgabaltiesām un rajonu/pilsētu tiesām 2008. gadā 

Tiesa Advokātu skaits 

Rīgas apgabaltiesa 153 

Centra rajons 147 

Kurzemes rajons 112 

Latgales priekšpilsēta 68 

Vidzemes priekšpilsēta 144 

Zemgales priekšpilsēta 48 

Ziemeļu rajons 77 

Rīgas rajons 53 

Jūrmalas pilsēta 10 

Ogres rajons 4 

Sigulda 4 

                                                      
 
 
33

LETA, „Advokāti noraida iniciatīvu noteikt limitu advokātu un viľu palīgu skaitam”, 2011. gada 8.aprīlis, 
http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/advokati-noraida-iniciativu-noteikt-limitu-advokatu-un-vinu-paligu-skaitam-774961 
34

 Tieslietu ministrija, Mag.iur. Danas Rones pētījums „Latvijas advokatūras sistēmas darbības izvērtējums, tās loma juridiskās 

palīdzības sniegšanā un attīstības perspektīvas”, www.tm.gov.lv 
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Tiesa Advokātu skaits 

Kurzemes apgabaltiesa 
Kuldīgas rajons 

 
5 

Liepājas rajons, Liepājas pilsēta 21 

Saldus rajons 3 

Talsu rajons 8 

Ventspils rajons, Ventspils pilsēta 12 

Latgales apgabaltiesa 
Balvu rajons 

 
3 

Daugavpils rajons, Daugavpils pilsēta 11 

Krāslavas rajons 1 

Ludzas rajons 3 

Preiļu rajons 3 

Rēzeknes rajons, Rēzeknes pilsēta 8 

Vidzemes apgabaltiesa 
Alūksnes rajons 

 
3 

Cēsu rajons 6 

Gulbenes rajons 4 

Limbažu rajons 4 

Madonas rajons 4 

Valkas rajons 4 

Valmieras rajons 8 

Zemgales apgabaltiesa 
Aizkraukles rajons 

 
7 

Bauskas rajons 7 

Dobeles rajons 3 

Jelgavas rajons, Jelgavas pilsēta 13 

Jēkabpils rajons 6 

Tukuma rajons 5 

Avots: „Latvijas advokatūras sistēmas darbības izvērtējums, tās loma juridiskās palīdzības sniegšanā 
un attīstības perspektīvas”, Mag.iur. Dana Rone, www.tm.gov.lv 

Zvērinātu advokātu, notāru un citu juridisko pakalpojumu sniedzēju izvietojums valstī ir samērā 
nevienmērīgs. Iepriekšējā tabulā redzams advokātu skaits sadalījumā pa apgabaltiesām un 
rajonu/pilsētu tiesām (Tabula Nr. 28).

35
 Kā redzams attēlā, lielākā daļa advokātu darbojas Rīgas 

Apgabaltiesā (153 advokāti), Kurzemes rajona (112 advokāti) un Vidzemes priekšpilsētas tiesā (144 
advokāti). 

 

Attēls Nr. 31 
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā 

2009. - 2011. gadā (Ls) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Izvērtējot darba atalgojumu juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā salīdzinājumā ar 
vidējo atalgojumu tautsaimniecībā, var secināt, ka šajā sektorā strādājošie kopumā saľem nedaudz 
augstāku atalgojumu nekā Latvijā kopumā. Turklāt vismazākā atalgojuma atšķirība sektorā 
salīdzinājumā ar vidēji tautsaimniecībā bija vērojama 2009. gadā, kad juridisko un grāmatvedības 
pakalpojumu sektorā darba samaksa sadalījumā pa ceturkšľiem bija tikai par 10 līdz 36 latiem augstāka 
nekā vidēji tautsaimniecībā (Attēls Nr. 31).  

                                                      
 
 
35

 Tieslietu ministrija, Mag.iur. Danas Rones pētījums „Latvijas advokatūras sistēmas darbības izvērtējums, tās loma juridiskās 
palīdzības sniegšanā un attīstības perspektīvas”, www.tm.gov.lv  
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Savukārt 2010. un 2011. gadā atalgojuma starpība ir nedaudz palielinājusies, lai gan saskaľā ar 
jaunākajiem datiem 2011. gada pēdējā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa juridisko un 
grāmatvedības pakalpojumu sektorā bija 497 lati jeb par 22 latiem vairāk nekā vidēji tautsaimniecībā. 
Tas liecina, ka 2011. gadā līdzīgi kā 2009. gadā atalgojums juridisko un grāmatvedības pakalpojumu 
sektorā  ir samazinājies līdz atalgojuma apmēram vidēji tautsaimniecībā. 

Biroju administratīvās darbības un citas uzľēmumu palīgdarbības 

Analizējot uzľēmumu skaitu biroju administratīvo darbību un citu uzľēmumu palīgdarbību 
sektorā Eiropā, redzams, ka 2009. gadā biroju administratīvo darbību un palīgdarbību apakšsektorā ES  
vairums uzľēmumu darbojās Spānijā (13% no ES–27 uzľēmumu kopskaita šajā apakšsektorā). Pēc 
uzľēmumu skaita šajā apakšsektorā līdervalstis bija arī Francija (12,3%), Itālija (11%) un Vācija 
(10,8%). Baltijas valstīs biroju administratīvo darbību un palīgdarbību apakšsektora uzľēmumu skaits 
2009. gadā bija vien attiecīgi 0,1% no ES-27 kopējā uzľēmumu skaita. Turklāt no Baltijas valstīm 
vislielākais uzľēmumu skaits šajā apakšsektorā bija Igaunijā – 45 uzľēmumi, savukārt vismazākais  
uzľēmumu skaits bija vērojams Lietuvā – 23 uzľēmumi. Uzľēmumu skaits Latvijā 2009. gadā bija 
nedaudz lielāks nekā Lietuvā - 34 uzľēmumi. Statistikas dati liecina, ka lielā daļā valstu apakšsektora 
uzľēmumu īpatsvars nepārsniedz 1% no ES-27 kopējā uzľēmumu skaita. 

Tabula Nr. 29 Biroju administratīvo darbību un citu uzņēmumu palīgdarbību sektora uzņēmumu 
skaits Eiropā  2009. gadā 

Sektors 
(N821) Biroju administratīvās 

darbības un palīgdarbības 
(N823) Sanāksmju un tirdzniecības 
izstāžu organizatoru pakalpojumi 

(N829) Citur neklasificētas 
uzņēmējdarbības veicināšanas 

palīgdarbības 

Gads 2009 % no ES-27 2009 % no ES-27 2009 % no ES-27 

ES-27 61 086 100,0% 31 286 100,0% 262 200 100,0% 

Beļģija 2 317 3,8% 1 282 4,1% 2 325 0,9% 

Bulgārija 680 1,1% 71 0,2% 805 0,3% 

Čehija 6 945 11,4% 850 2,7% 3 113 1,2% 

Dānija nav datu - nav datu - nav datu - 

Vācija 6 607 10,8% 4 337 13,9% 16 980 6,5% 

Igaunija 45 0,1% 100 0,3% 593 0,2% 

Īrija 130 0,2% 242 0,8% 1 075 0,4% 

Spānija 7 956 13,0% 4 682 15,0% 26 364 10,1% 

Francija 7 535 12,3% 3 486 11,1% 25 283 9,6% 

Itālija 6 730 11,0% 4 300 13,7% 63 159 24,1% 

Kipra 133 0,2% 40 0,1% 82 0,0% 

Latvija 34 0,1% 58 0,2% 187 0,1% 

Lietuva 23 0,0% 79 0,3% 146 0,1% 

Luksemburga 257 0,4% 57 0,2% 177 0,1% 

Ungārija 2 360 3,9% 1 929 6,2% 11 677 4,5% 

Nīderlande 1 694 2,8% 635 2,0% 903 0,3% 

Austrija 724 1,2% 380 1,2% 581 0,2% 

Polija 5 817 9,5% 1 174 3,8% 4 504 1,7% 

Portugāle 843 1,4% 1 005 3,2% 28 370 10,8% 

Rumānija 962 1,6% 332 1,1% 4 845 1,8% 

Slovēnija 435 0,7% 286 0,9% 230 0,1% 

Slovākija 224 0,4% 434 1,4% 1 556 0,6% 

Somija 271 0,4% 329 1,1% 355 0,1% 

Zviedrija 1 118 1,8% 1 036 3,3% 1 739 0,7% 

Lielbritānija 2 888 4,7% 3 135 10,0% 65 722 25,1% 

Norvēģija 416 0,7% 276 0,9% 4 111 1,6% 

Šveice 141 0,2% 332 1,1% 243 0,1% 

Horvātija 240 0,4% 60 0,2% 831 0,3% 

Avots: Eurostat 

Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā līdzīgi kā biroju 
administratīvo darbību un palīgdarbību apakšsektorā lielākā daļa Eiropas uzľēmumu 2009. gadā 
darbojās Spānijā –  4 682 uzľēmumi (15% no ES–27 uzľēmumu kopskaita šajā apakšsektorā), Vācijā – 
4 337 uzľēmumi (13,9%) un Itālijā – 4 300 uzľēmumu (13,7%). No Baltijas valstīm lielākais uzľēmumu 
skaits šajā apakšsektorā darbojās Igaunijā – 100 uzľēmumu (0,3%), savukārt Lietuvā un Latvijā 
uzľēmumu skaits 2009. gadā bija salīdzinoši mazāks, proti, attiecīgi 79 un 58 uzľēmumi (0,3% un 
0,2%). Statistikas dati liecina, ka gan biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, gan sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā Latvijas uzľēmumu skaits veido vien 0,1% 
un 0,2% no ES–27 uzľēmumu kopskaita katrā no apakšsektoriem. Līdzīgi kā biroju administratīvo 
darbību un palīgdarbību apakšsektorā lielā daļā valstu sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu apakšsektora uzľēmumu skaits nepārsniedz 1% no ES-27 kopējā uzľēmumu skaita. 

Citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā lielākā daļa 
Eiropas uzľēmumu 2009. gadā darbojās Lielbritānijā – 65 722 uzľēmumi, veidojot ceturto daļu (25,1%) 
no ES–27 uzľēmumu kopskaita šajā apakšsektorā. Salīdzinoši liels skaits uzľēmumu darbojās arī Itālijā 
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– 63 159 uzľēmumi (24,1% no ES–27 uzľēmumu kopskaita šajā apakšsektorā), Spānijā – 26 364 
uzľēmumi (10,1%) un Portugālē – 28 370 uzľēmumu (10,8%). No Baltijas valstīm lielākais uzľēmumu 
skaits šajā apakšsektorā darbojās Igaunijā – 593 uzľēmumi (0,2%), savukārt Lietuvā un Latvijā 
uzľēmumu skaits 2009. gadā bija salīdzinoši mazāks, proti, attiecīgi 146 un 187 uzľēmumi (0,1%). 
Statistikas dati liecina, ka līdzīgi kā biroju administratīvo darbību un palīgdarbību un sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā lielā daļā valstu citur neklasificēto 
uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektora uzľēmumu īpatsvars nepārsniedz 1% no  
ES-27 kopējā uzľēmumu skaita. 

Tabula Nr. 30 Uzņēmumu skaits biroju administratīvo darbību un citu uzņēmuma palīgdarbību 
sektorā 2006. – 2010. gadā 

Gads 
2005/ 
2006 
(%) 

2006 
2006/ 
2007 
(%) 

2007 
2007/ 
2008 
(%) 

2008 
2008/ 
2009 
(%) 

2009 
2009/ 
2010 
(%) 

2010 

(N821) Biroju 
administratīvās darbības un 
palīgdarbības 

100% 16 19% 19 32% 25 36% 34 - 
nav 

datu 

(N823) Sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu 
organizatoru pakalpojumi 

875% 39 33% 52 10% 57 2% 58 -9% 53 

(N829) Citur neklasificētas 
uzľēmējdarbības 
veicināšanas palīgdarbības 

162% 139 -24% 106 22% 129 45% 187 23% 230 

Sektorā kopā 
- 194 - 177 - 211 - 279 - 283 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Pēc CSP datiem 2009. gadā Latvijā visos trijos iepriekš minētajos apakšsektoros kopumā 
darbojās 279 uzľēmumi, no kuriem lielākā daļa jeb 187 uzľēmumi sniedza citur neklasificētu 
uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību pakalpojumus, 58 uzľēmumi nodarbojās ar sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu organizēšanu un atlikušie 34 uzľēmumi sniedza biroju administratīvo darbību un 
palīgdarbību pakalpojumus (Tabula Nr. 30). Turklāt 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu šajos 
apakšsektoros strādājošo uzľēmumu skaits palielinājās par attiecīgi 36%, 2% un 45%, neskatoties uz 
to, ka faktiskais uzľēmumu skaits apakšsektoros bija salīdzinoši neliels. 2010. gadā citur neklasificēto 
uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību, kā arī sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu apakšsektorā darbojās attiecīgi 230 un 53 uzľēmumi. 

Saskaľā ar Eurostat datiem 2010. gadā Eiropā biroju administratīvo darbību un citu uzľēmumu 
palīgdarbību sektorā vairums strādājošo tika nodarbināti Vācijā, proti, biroju administratīvo darbību un 
palīgdarbību apakšsektorā - 23 629 strādājošie, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu apakšsektorā - 34 677 strādājošie un citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas 
palīgdarbību apakšsektorā -  279 226 strādājošie (Tabula Nr. 31). Savukārt Latvijā šajos trīs iepriekš 
minētajos sektoros tika nodarbināti attiecīgi 146, 204 un 776 strādājošie. Neskatoties uz to, ka 
strādājošo skaits šajos sektoros Latvijā bija salīdzinoši mazs, nodarbināto skaita pieaugums bija viens 
no lielākajiem ES valstīs, proti, biroju administratīvo darbību un palīgdarbību apakšsektorā – pieaugums 
par 43,1%, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā  - par 13,3% un 
citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā -  par 15,8%. 

Tabula Nr. 31 Biroju administratīvo darbību un citu uzņēmumu palīgdarbību sektora nodarbināto 
skaits Eiropā  2009. – 2010. gadā 

Sektors 
(N821) Biroju administratīvās 

darbības un palīgdarbības 
(N823) Sanāksmju un tirdzniecības 
izstāžu organizatoru pakalpojumi 

(N829) Citur neklasificētas 
uzņēmējdarbības veicināšanas 

palīgdarbības 

Gads 2009 
2009/ 2010 

(%) 
2010 2009 

2009/ 2010 
(%) 

2010 2009 
2009/ 2010 

(%) 
2010 

Beļģija 4 857 16,3% 5 651 2 491 23,0% 3 063 7 444 12,3% 8 356 

Bulgārija nav datu - 1 366 nav datu - 717 nav datu - 4 341 

Čehija 6 029 0,0% 6 029 2 372 -13,4% 2 053 10 074 1,9% 10 264 

Dānija nav datu - 4 118 nav datu - 1 718 nav datu - 5 296 

Vācija 25 859 -8,6% 23 629 39 654 -12,6% 34 677 247 510 12,8% 279 226 

Igaunija nav datu - 319 nav datu - 159 nav datu - 2 270 

Īrija nav datu - nav datu nav datu - nav datu nav datu - nav datu 

Spānija 19 776 0,8% 19 931 25 339 -1,2% 25 028 116 326 -4,7% 110 891 

Itālija nav datu - 16 250 nav datu - 14 711 nav datu - 178 515 

Kipra 100 10,0% 110 135 3,7% 140 nav datu - nav datu 

Latvija 102 43,1% 146 180 13,3% 204 670 15,8% 776 

Lietuva nav datu - 118 nav datu - 470 nav datu - 1 134 

Luksemburga 505 11,7% 564 nav datu - nav datu 347 3,5% 359 

Ungārija 6 257 22,5% 7 667 3 474 8,1% 3 754 25 488 6,5% 27 144 

Nīderlande 174 - nav datu 304 - nav datu 68 - nav datu 

Austrija nav datu - 6 200 nav datu - 3 480 nav datu - 18 089 
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Sektors 
(N821) Biroju administratīvās 

darbības un palīgdarbības 
(N823) Sanāksmju un tirdzniecības 
izstāžu organizatoru pakalpojumi 

(N829) Citur neklasificētas 
uzņēmējdarbības veicināšanas 

palīgdarbības 

Gads 2009 
2009/ 2010 

(%) 
2010 2009 

2009/ 2010 
(%) 

2010 2009 
2009/ 2010 

(%) 
2010 

Polija 2 430 -1,5% 2 393 2 180 -4,3% 2 087 5 375 9,2% 5 870 

Portugāle 8 549 0,8% 8 620 4 353 -8,6% 3 980 16 961 23,3% 20 917 

Rumānija 1 844 45,1% 2 675 2 854 3,7% 2 960 61 470 -1,5% 60 562 

Slovēnija 2 137 11,8% 2 390 1 047 2,5% 1 073 26 170 2,2% 26 750 

Slovākija nav datu - 778 nav datu - 503 nav datu - 1 008 

Somija nav datu - 3 668 nav datu - 2 785 nav datu - 12 594 

Zviedrija 928 26,3% 1 172 1 747 -38,5% 1 075 2 674 5,5% 2 821 

Lielbritānija 1 833 5,9% 1 941 3 932 -3,0% 3 815 25 597 1,9% 26 071 

Norvēģija 21 300 -2,7% 20 716 16 100 9,8% 17 681 216 500 8,2% 234 161 

Šveice nav datu - 1 008 nav datu - 763 nav datu - 8 928 

Horvātija nav datu - 255 127 68,5% 214 1 305 -50,7% 643 

Avots: Eurostat 
 

Latvijā nodarbināto skaits visos trīs apakšsektoros ir salīdzinoši neliels.  2009. gadā biroju 
administratīvo darbību un palīgdarbību,  sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu 
un citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā kopumā tika nodarbināti 
952 strādājošie. 70% no tiem bija nodarbināti citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas 
palīgdarbību apakšsektorā (Tabula Nr. 32).  

Tabula Nr. 32 Nodarbināto skaits sadalījumā pa ekonomiskās darbības veidiem 2009. – 2010. 
gadā 

Sektors 
Nodarbināto 

skaits 
2009.gadā 

Daļa no 
kopējā 

nodarbināto 
skaita  

Latvijā (%) 

Nodarbināto 
skaits 2010. 

gadā 

Daļa no 
kopējā 

nodarbināto 
skaita  

Latvijā (%) 

(N82)Biroju administrēšanas, biroju administratīvās darbības un citas 
uzņēmumu palīgdarbības 

36
 

2 284 0,23% 2 698 0,29% 

(N821) Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības 102 0,01% nav datu - 

(N823) Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi 180 0,02% nav datu - 

(N829) Citur neklasificētas uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības 670 0,07% nav datu - 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Saskaľā ar CSP datiem kopumā valstī 2010. gadā bija nodarbināti 940,9 tūkst. iedzīvotāju, no 

kuriem 2 698 strādājošie  jeb 0,29% no nodarbināto kopskaita Latvijā strādāja biroju administrēšanas, 
biroju administratīvo darbību un citu uzľēmumu palīgdarbību sektorā.  2009. gadā šajā sektorā strādāja 
2 284 nodarbinātie (23% no nodarbināto kopskaita Latvijā). Analizējot šī sektora apakšsektoru 
nodarbināto skaitu, redzams, ka 2009. gadā apakšsektoros tika nodarbināts salīdzinoši neliels 
iedzīvotāju skaits, proti, biroju administratīvo darbību un palīgdarbību apakšsektorā – 0,01%,  sanāksmju 
un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā – 0,02% un citur neklasificēto 
uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā – 0,07% no strādājošo kopskaita Latvijā.   

Visos trīs apakšsektoros 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu strādājošo skaits 
samazinājās. Vislielākais darbinieku skaita kritums bija sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu apakšsektorā (par 40%) (Tabula Nr. 33).   

Tabula Nr. 33 Nodarbināto personu skaits biroju administratīvo darbību un citu uzņēmuma 
palīgdarbību sektorā 2006. – 2010. gadā 

Gads 
2005/ 

2006 % 
2006 

2006/ 
2007 

% 
2007 

2007/ 
2008  

% 
2008 

2008/ 
2009 

% 
2009 

2009/ 
2010 

% 
2010 

(N821) Biroju administratīvās 
darbības un palīgdarbības 

41,5% 75 20,0% 90 37,8% 124 -17,7% 102 43,1% 146 

(N823) Sanāksmju un tirdzniecības 
izstāžu organizatoru pakalpojumi 

182,4% 209 34,9% 282 6,4% 300 -40,0% 180 13,3% 204 

(N829) Citur neklasificētas 
uzľēmējdarbības veicināšanas 
palīgdarbības 

35,7% 605 -20,8% 479 42,6% 683 -1,9% 670 15,8% 776 

Kopā - 889 - 851 - 1 107 - 952 - 1 126 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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 Nodarbināto kopskaits ietver visus šī sektora apakšsektorus 
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Vismazākais skaits strādājošo vērojams biroju administratīvo darbību un palīgdarbību 
apakšsektorā, kurā 2009. gadā tika nodarbināti 102 strādājošie jeb par 17,7% mazāk nekā 2008. gadā. 
2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, visos apakšsektoros strādājošo skaits pieauga, proti, biroju 
administratīvo darbību un palīgdarbību apakšsektorā – līdz 146 nodarbinātajiem,  sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā – līdz 204 nodarbinātajiem, bet citur 
neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību apakšsektorā – līdz 776 nodarbinātajiem. 

 
Attēls Nr. 32 

Nodarbināto skaits (N82) biroju administratīvo darbību un citu uzņēmumu palīgdarbību sektorā 
sadalījumā pa reģioniem 2009. gadā

37
 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Statistikas dati rāda, ka 2009. gadā biroju administratīvo darbību un citu uzľēmuma 

palīgdarbību sektorā lielākā daļa nodarbināto strādāja Rīgas reģionā – 1 958 strādājošie jeb 85,7% no 
kopējā nodarbināto skaita sektorā. Pārējos reģionos šajā sektorā nodarbināto skaits bija salīdzinoši 
neliels, proti, Pierīgas reģionā – 103 strādājošie (4,5% no kopējā nodarbināto skaita sektorā), Latgales 
reģionā – 114 strādājošo (5%), Kurzemes reģionā – 87 strādājošie (3,8%), Vidzemes reģionā – 8 
strādājošie (0,4%) un Zemgales reģionā – 14 strādājošo (0,6%) (Attēls Nr. 32). 

 

Attēls Nr. 33 
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa biroju administratīvo darbību un citu uzņēmumu 

palīgdarbību sektorā 2009. - 2011. gadā (Ls) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Izvērtējot darba atalgojumu biroju administratīvo darbību un citu uzľēmumu palīgdarbību 
sektorā salīdzinājumā ar vidējo atalgojumu tautsaimniecībā, var secināt, ka šajā sektorā strādājošie 
kopumā saľem nedaudz augstāku atalgojumu nekā Latvijā kopumā. Turklāt vismazākā atalgojuma 
atšķirība sektorā salīdzinājumā ar tautsaimniecībā vidējo bija vērojama 2011. gadā, kad biroju 
administratīvo darbību un citu uzľēmumu palīgdarbību sektorā darba samaksa sadalījumā pa 
ceturkšľiem bija par 23 līdz 59 latiem augstāka nekā vidēji tautsaimniecībā (Attēls Nr. 33).  
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 Ľemot vērā to, ka Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs nav pieejami dati par nodarbināto skaitu reģionos apakšsektoriem 
četru zīmju līmenī pēc pamatdarbības veida, šajā attēlā tiek analizēti statistikas dati divu zīmju līmenī. Tādēļ šie dati atšķiras no 
nodarbināto skaita rādītājiem četru zīmju līmenī, kas tika analizēti iepriekš 
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Savukārt 2010. gadā atalgojuma starpība bija nedaudz lielāka. Saskaľā ar jaunākajiem datiem 
2011. gada pēdējā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa biroju administratīvo darbību un citu 
uzľēmumu palīgdarbību sektorā bija 517 latu jeb par 42 latiem vairāk nekā vidēji tautsaimniecībā. Tas 
liecina, ka 2011. gadā līdzīgi kā 2009. gadā atalgojums biroju administratīvo darbību un citu uzľēmumu 
palīgdarbību sektorā  ir samazinājies līdz atalgojuma apmēram vidēji tautsaimniecībā. 

 

Personiskās drošības darbības 

Analizējot uzľēmumu skaitu personiskās drošības darbību sektorā Eiropā, redzams, ka 2009. 
gadā šajā sektorā ES vairums uzľēmumu darbojās Ungārijā (7 929 uzľēmumi) (Tabula Nr. 34). Pēc 
uzľēmumu skaita šajā sektorā līdervalstis bija arī Francija (6 641 uzľēmums) un Lielbritānija (5 311 
uzľēmumu). Uzľēmumu skaits virs 1 000 uzľēmumiem 2009. gadā bija vērojams arī Čehijā (2 199 
uzľēmumi), Vācijā (2 480 uzľēmumu), Itālijā (1 362 uzľēmumi), Nīderlandē (1 441 uzľēmums), Polijā 
(1 667 uzľēmumi) un Rumānijā (1 164 uzľēmumi).  

Tabula Nr. 34 Personiskās drošības darbību sektora uzņēmumu skaits Eiropā  2009. gadā 
Sektors (N801) Personiskās drošības darbības 

Gads 2009 % no ES-27 

ES-27 nav datu - 

Beļģija 424 - 

Bulgārija 890 - 

Čehija 2 199 - 

Vācija 2 480 - 

Igaunija 66 - 

Spānija 1 611 - 

Francija 6 641 - 

Itālija 1 362 - 

Kipra 18 - 

Latvija 169 - 

Lietuva 96 - 

Luksemburga 23 - 

Ungārija 7 929 - 

Nīderlande 1 441 - 

Austrija 186 - 

Polija 1 667 - 

Portugāle 358 - 

Rumānija 1 164 - 

Slovēnija 110 - 

Slovākija 245 - 

Somija 413 - 

Zviedrija 559 - 

Lielbritānija 5 311 - 

Norvēģija 175 - 

Šveice 239 - 

Horvātija 97 - 

Avots: Eurostat 

Baltijas valstīs personiskās drošības darbību sektora uzľēmumu skaits 2009. gadā bija viens no 
mazākajiem ES-27 valstīs. Turklāt no Baltijas valstīm vislielākais uzľēmumu skaits šajā apakšsektorā 
bija Latvijā – 169 uzľēmumi, savukārt vismazākais  uzľēmumu skaits bija vērojams Igaunijā – 66 
uzľēmumi. Uzľēmumu skaits Lietuvā 2009. gadā bija nedaudz lielāks nekā Igaunijā – 96 uzľēmumi. 
Statistikas dati liecina, ka lielā daļā valstu sektora uzľēmumu skaits nepārsniedz 500 uzľēmumu. 
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Attēls Nr. 34 

Personiskās drošības darbību sektora uzņēmumu skaits Latvijā 2006. - 2009. gadā 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Statistikas dati rāda, ka Latvijā personiskās drošības darbību sektora uzľēmumu skaits ir 

salīdzinoši neliels. Turklāt no 2006. līdz 2008. gadam uzľēmumu skaits sektorā samazinājās no 226 līdz 

150 uzľēmumiem.  
Attēls Nr. 34 2007. un 2008. gadā ekonomikas krīzes laikā personiskās drošības darbību 

sektora uzľēmumu skaits samazinājās attiecīgi par 23,9% un 12,8%. Pozitīvākas tendences bija 
vērojamas 2009. gadā, kad uzľēmumu skaits sektorā sasniedza 169, pieaugot par 12,7% salīdzinājumā 
ar 2008. gadu. 2010. gadā personiskās drošības darbību sektorā bija 193 uzľēmumi, proti, par 14,2% 
vairāk nekā 2009. gadā. 

Jāpiezīmē, ka saskaľā ar Valsts policijas Licencēto apsardzes komersantu sarakstu38, kas 
atjaunots 2012. gada maijā, šajā sektorā šobrīd darbojas 492 uzľēmumi. Valsts policijas un CSP dati 
par apsardzes pakalpojumu sektora uzľēmumu skaitu atšķiras, ľemot vērā to, ka uzľēmumu  uzskaite 
tiek veikta pēc atšķirīgas klasifikācijas. Valsts policijas Licencēto apsardzes komersantu sarakstā 
iekļautas juridiskās personas, kurām piešķirta viena no divu kategoriju speciālajām atļaujām (licencēm) 
saskaľā ar 2006. gada 11. maija „Apsardzes darbības likumu", kas nosaka to, ka: 

 
 

- saskaľā ar pirmās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam ir 
tiesības projektēt apsardzes tehniskās sistēmas, tās uzstādīt, veikt to apkopi un 
remontu, kā arī sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem;  

- saskaľā ar otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam ir 
tiesības sniegt visus apsardzes pakalpojumus, t.sk. nodrošināt nekustamā īpašuma, 
kravas vai citas kustamās mantas vai vērtību apsardzi, fiziskās personas apsardzi 
(miesassardzi), iekšējo drošību apsargājamos objektos, projektēt, uzstādīt un apkalpot 
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 Valsts policija, Licenču un sertifikātu saraksti, 2012. gads, http://vp.gov.lv/?id=613&said=613 
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apsardzes tehniskās sistēmas, sniegt konsultācijas apsardzes jautājumos un apsardzes 
darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas. 
 

Savukārt šī Pētījuma ietvaros primāri analizēti CSP apkopotie dati par sektoru pēc NACE 2.red. 
80.1 Personiskās drošības darbības Pamatojoties uz NACE klasifikatoru, šajā klasē ietilpst viena vai 
vairāku šādu pakalpojumu sniegšana: apsardzes un patrulēšanas pakalpojumi, naudas, ieľēmumu vai 
citu materiālo vērtību saľemšana un nogādāšana ar personāla un iekārtu palīdzību, lai tos aizsargātu 
tranzīta laikā, piemēram, bruľumašīnu pakalpojumi, miesassargu pakalpojumi, melu detektoru 
pakalpojumi, pirkstu nospiedumu noľemšanas pakalpojumi, apsardzes pakalpojumi un drošības nolūkos 
veikti jebkuru informācijas nesēju iznīcināšanas pakalpojumi. 

Līdz ar to  Valsts policijas apkopotais licencēto apsardzes komersantu reģistrs pēc to 
iekļaujamiem apsardzes pakalpojumu veidiem ir plašāks, un tādējādi tas ietver ievērojami lielāku 
komersantu skaitu, salīdzinot ar CSP apkopoto informāciju par komersantu skaitu personiskās drošības 
darbību sektorā. 

 
Tabula Nr. 35 Personiskās drošības darbību sektora nodarbināto skaits Eiropā  2009. - 2010. gadā 

Sektors (N801) Personiskās drošības darbības 

Gads 2009 2009/ 2010 (%) 2010 

Beļģija 13 150 15,1% 15 130 

Bulgārija nav datu - 50 804 

Čehija 44 041 -4,1% 42 257 

Dānija nav datu - 3 009 

Vācija 140 104 2,0% 142 900 

Igaunija nav datu - 5 962 

Īrija nav datu - nav datu 

Spānija 124 538 0,7% 125 413 

Francija nav datu - nav datu 

Itālija nav datu - 67 186 

Kipra nav datu - nav datu 

Latvija 4 260 10,9% 4 726 

Lietuva nav datu - 6 375 

Luksemburga nav datu - nav datu 

Ungārija 27 449 3,0% 28 267 

Nīderlande 4 - nav datu 

Austrija nav datu - 30 762 

Polija 11 331 2,9% 11 654 

Portugāle 80 885 7,6% 87 059 

Rumānija 40 114 4,4% 41 899 

Slovēnija 108 099 0,1% 108 155 

Slovākija nav datu - 6 993 

Somija nav datu - 14 974 

Zviedrija 9 653 -14,8% 8 221 

Lielbritānija 19 876 -4,1% 19 057 

Norvēģija 180 900 - nav datu 

Šveice nav datu - 8 290 

Horvātija 13 358 4,0% 13 896 

Avots: Eurostat 

Analizējot nodarbināto personiskās drošības darbību sektorā Eiropā, redzams, ka 2010. gadā 
ES šajā sektorā vairums strādājošo tika nodarbināti Vācijā un Spānijā (attiecīgi 142,9 un 125,4 tūkst. 
strādājošo) (Tabula Nr. 35). Lielākais strādājošo skaita samazinājums 2010. gadā bija vērojams 
Zviedrijā (par 14,8%), bet pieaugums – Beļģijā (par 15,1%). Arī Latvijā strādājošo skaita pieaugums bija 
salīdzinoši liels, proti, 2010. gadā strādājošo skaits sasniedza 4 726 jeb par 10,9% vairāk nekā 2009. 
gadā. Neskatoties uz šādu strauju strādājošo skaita pieauguma tempu, Igaunijā un Lietuvā personiskās 
drošības darbību sektorā nodarbināto skaits bija lielāks nekā Latvijā – attiecīgi 5 962 un 6 375 
nodarbinātie. 

Tabula Nr. 36 Nodarbināto skaits sadalījumā pa ekonomiskās darbības veidiem 2009. – 2010. 
gadā 

Sektors 
Nodarbināto 
skaits 2009. 

gadā 

Daļa no kopējā 
nodarbināto 

skaita  Latvijā 
(%) 

Nodarbināto 
skaits 2010. 

gadā 

Daļa no kopējā 
nodarbināto 

skaita  Latvijā 
(%) 

Apsardzes pakalpojumi (80)
39

 9 750 0,99% 9 729 1,03% 

(N801) Personiskās drošības darbības 4 260 0,43% nav datu - 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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 Nodarbināto skaits ietver visus šī sektora apakšsektorus 
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Saskaľā ar CSP datiem kopumā valstī 2010. gadā bija nodarbināti 940,9 tūkst. iedzīvotāju, no 
kuriem 9 729 strādājošie jeb 1,03% tika nodarbināti apsardzes pakalpojumos (Tabula Nr. 36). Savukārt 
2009. gadā apsardzes pakalpojumos strādāja aptuveni 0,99% no kopējā nodarbināto skaita Latvijā. 
Turklāt personiskās drošības darbību sektora strādājošo skaits bija 0,43% no nodarbināto iedzīvotāju 
kopskaita.  

 

Attēls Nr. 35 
Nodarbināto personu skaits personiskās drošības darbību sektorā, 2006. - 2009. gadā  

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Statistikas dati rāda, ka Latvijā personiskās drošības darbību sektora nodarbināto skaits līdzīgi 

kā uzľēmumu skaits ir salīdzinoši neliels (Attēls Nr. 35). No 2006. līdz 2008. gadam sektorā nodarbināto 
skaits pieauga no 3 236 līdz 4 416, neskatoties uz to, ka uzľēmumu skaits šajā laika periodā 
samazinājās no 226 līdz 150. Lielākais strādājošo skaita pieaugums personiskās drošības darbību 
sektorā bija vērojams 2008. gadā, pieaugot par 24,5%, lai gan uzľēmumu skaits 2008. gadā 
samazinājās par 12,8%, salīdzinot ar 2007. gadu. Pretējas tendences bija vērojamas  2009. gadā, proti, 
strādājošo skaits personiskās drošības darbību sektorā samazinājās par 3,5%, kamēr uzľēmumu skaits 
sektorā pieauga par 12,7%, salīdzinot ar 2008. gadu. Savukārt 2010. gadā personiskās drošības 
darbību sektorā bija nodarbināti 4 726 strādājošie, proti, par 10,9% vairāk nekā 2009. gadā. 

 

Attēls Nr. 36 
Nodarbināto personu skaits (N80) apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas sektorā 2009. gadā

40
 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 

Statistikas dati rāda, ka 2009. gadā apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas sektorā, kurā 
ietilpst arī personiskās drošības darbību sektors, lielākā daļa nodarbināto strādāja Rīgas reģionā – 8 330 
strādājošo jeb 85,4% no kopējā nodarbināto skaita sektorā. Pārējos reģionos šajā sektorā nodarbināto 
skaits bija salīdzinoši neliels, proti, Pierīgas reģionā – 617 strādājošo (6,3% no kopējā nodarbināto 
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 Ľemot vērā to, ka Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs nav pieejami dati par nodarbināto skaitu reģionos apakšsektoriem 
četru zīmju līmenī pēc pamatdarbības veida, šajā attēlā tiek analizēti statistikas dati divu zīmju līmenī. Tādēļ šie dati atšķiras no 
nodarbināto skaita rādītājiem četru zīmju līmenī, kas tika analizēti iepriekš 
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skaita sektorā), Latgales reģionā – 280 strādājošie (2,9%), Kurzemes reģionā – 263 strādājošie (2,7%), 
Vidzemes reģionā – 228 strādājošo (2,3%) un Zemgales reģionā – 32 strādājošie (0,3%) (Attēls Nr. 36). 

 

Attēls Nr. 37 
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas 

sektorā 2009. - 2011. gadā (Ls) 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Izvērtējot darba atalgojumu apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas sektorā salīdzinājumā ar 
vidējo atalgojumu tautsaimniecībā, var secināt, ka šajā sektorā strādājošie kopumā saľem zemāku 
atalgojumu nekā Latvijā kopumā. Turklāt šī tendence vērojama no 2009. līdz 2011. gadam, un 
atalgojuma apmērs gan apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas sektorā, gan vidēji tautsaimniecībā ir 
salīdzinoši stabils (Attēls Nr. 37).  

Saskaľā ar jaunākajiem datiem 2011. gada pēdējā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba 
samaksa apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas sektorā bija 338 lati, proti, par 137 latiem mazāk 
nekā vidēji tautsaimniecībā. Tas liecina, ka, visticamāk, arī turpmāk atalgojuma apmērs šajā sektorā būs 
zemāks nekā vidēji tautsaimniecībā. Starpība ir salīdzinoši liela, ľemot vērā to, ka mēneša vidējā bruto 
darba samaksa apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas sektorā ir zema, proti, nedaudz lielāka par 300 
latiem. 

Uzņēmējdarbības rādītāju analīze 

Analizējot galvenos uzľēmējdarbības rādītājus uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas nozarē 2010. gadā, redzams, ka lielāko apgrozījumu uz 1 uzľēmumu (attiecīgi Ls 
1 160,06 tūkst. un Ls 292,29 tūkst.) un apgrozījumu uz 1 nodarbināto (attiecīgi Ls 163,95 tūkst. un Ls 42, 
03 tūkst.) veidoja vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, 
apakšsektors. Statistikas dati liecina, ka apgrozījums uz 1 uzľēmumu un 1 nodarbināto 
vairumtirdzniecības apakšsektorā ir gandrīz četras reizes lielāks nekā mazumtirdzniecības 
apakšsektorā, kurš pēc apgrozījuma apjoma ir nākamais lielākais no visiem analizētajiem 
apakšsektoriem.  

Salīdzinoši augsts apgrozījums uz 1 uzľēmumu 2010. gadā vērojams arī personiskās drošības 
darbību (Ls 254,49 tūkst.) un sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu 
apakšsektorā (Ls 158,06 tūkst.). Pie tam sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu 
apakšsektorā apgrozījums uz 1 nodarbināto ir nedaudz mazāks nekā mazumtirdzniecības apakšsektorā, 
proti, Ls 41,06 tūkst. un Ls 42,03 tūkst. 

Analizējot pievienoto vērtību uz 1 uzľēmumu, var secināt, ka lielākie rādītāji vērojami 
vairumtirdzniecības, personiskās drošības darbību un sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu apakšsektorā (attiecīgi Ls 101,05 tūkst., Ls 47,30 tūkst. un Ls 51,71 tūkst.).  Arī pēc 
pievienotās vērtības uz 1 nodarbināto lielākie uzľēmējdarbības rādītāji vērojami šajos apakšsektoros, 
izľemot personiskās drošības darbību apakšsektoru, kura pievienotā vērtība uz 1 nodarbināto 2010. 
gadā sasniedza Ls 1,93 tūkst., taču vairumtirdzniecības, kā arī sanāksmju un tirdzniecības izstāžu 
organizatoru pakalpojumu apakšsektorā šis rādītājs bija attiecīgi Ls 14,28 tūkst. un Ls 13,43 tūkst. Tas 
liecina par relatīvi augstu nodarbināto skaitu attiecībā pret kopējo pievienoto vērtību personiskās 
drošības darbību apakšsektorā. 

2009
-I 

2009
-II 

2009
-III 

2009
-IV 

2010
-I 

2010
-II 

2010
-III 

2010
-IV 

2011
-I 

2011
-II 

2011
-III 

2011
-IV 

(80) Apsardzes pakalpojumi un 
izmeklēšana 

353 355 347 345 325 333 330 337 329 326 334 338 

Vidēji tautsaimniecībā 470 474 456 440 431 444 447 464 450 463 467 475 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 



 

57 
 

Tabula Nr. 37 Uzņēmējdarbības rādītāji uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas nozarē 2010. gadā, rēķinot uz 1 uzņēmumu/nodarbināto

41
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46 
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un 
motociklus 1160,06 163,95 101,05 14,28 10,35 7,08 5,5 

47 
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un 
motociklus 292,29 42,03 35,85 5,16 3,87 6,95 3,5 

69 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 35,99 19,07 13,47 7,14 1,63 1,89 3,22 

80,1 Personiskās drošības darbības 254,49 10,39 47,3 1,93 4,31 24,49 4,02 

82,1 
Biroju administratīvās darbības un 
palīgdarbības 44,27 16,13 14,75 5,38 1,73 2,74 3,49 

82,3 
Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu 
organizatoru pakalpojumi 158,06 41,06 51,71 13,43 3,68 3,85 5,56 

82,9 
Citur neklasificētas uzņēmējdarbības 
veicināšanas palīgdarbības 109,65 32,5 37,74 11,18 1,51 3,37 5,57 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Izvērtējot bruto kapitālieguldījumu apjomu materiālās lietās uz 1 uzľēmumu, redzams, ka 2010. 
gadā kapitālieguldījumi vairumtirdzniecības apakšsektorā sasniedza Ls 10,35 tūkst. Tas vairāk nekā 
divas reizes pārsniedza kapitālieguldījumus nākamajā pēc to apjoma lielākajā apakšsektorā, proti, 
personiskās drošības darbību apakšsektorā, kura kapitālieguldījumi  uz 1 uzľēmumu bija Ls 4,31 tūkst. 
Ievērojami zemāki kapitālieguldījumi uz 1 nodarbināto vērojami juridisko un grāmatvedības pakalpojumu, 
biroju administratīvo darbību un palīgdarbību un citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas 
palīgdarbību apakšsektorā (Ls 1,5 – 1,7 tūkst.). Tas norāda, ka šie nav kapitālintensīvi sektori, līdz ar to 
uzľēmumu darbībai nav nepieciešamas lielas investīcijas. 

Aplūkojot vidējo nodarbināto personu skaitu 1 uzľēmumā uzľēmējdarbības, finanšu, 
grāmatvedības un administrēšanas nozarē 2010. gadā, redzams, ka lielākais strādājošo skaits vērojams 
personiskās drošības darbību apakšsektorā, kurā strādā vidēji  1 uzľēmumā nodarbināti 24 strādājošie. 

Nākamais pēc strādājošo skaita lielākais apakšsektors ir vairumtirdzniecība, izľemot 
automobiļus un motociklus, kur 2010. gadā 1 uzľēmumā strādāja vidēji 7 nodarbinātie. Arī 
mazumtirdzniecībā , izľemot automobiļus un motociklus, nodarbināto personu skaits 1 uzľēmumā ir 
līdzīgs. Pārējos apakšsektoros nodarbināto skaits 1 uzľēmumā ir salīdzinoši mazāks (vidēji 2 - 4 
nodarbinātie), kas skaidrojams ar to, ka vairums uzľēmumu šajos apakšsektoros ir mikro un mazie 
uzľēmumi, kā arī pašnodarbinātie un individuālie komersanti, īpaši juridisko un grāmatvedības 
pakalpojumu sektorā, jo, piemēram, liela daļa juristu un advokātu ir individuālie komersanti vai 
pašnodarbinātie. 

Analizējot personāla izmaksas uz 1 nodarbināto, var secināt, ka lielākie rādītāji vērojami citur 
neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību, kas ietver, piemēram, iekasēšanas aģentūru 
un kredītbiroju , kā arī iepakošanas pakalpojumus, (Ls 5,57 tūkst.), sanāksmju un tirdzniecības izstāžu 
organizatoru pakalpojumu (Ls 5,56 tūkst.) un vairumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, 
(Ls 5,50 tūkst.) apakšsektorā. Savukārt viszemākās personāla izmaksas uz 1 nodarbināto vērojamas 
juridisko un grāmatvedības pakalpojumu apakšsektorā (Ls 3,22 tūkst.). 

Kopumā statistikas dati liecina, ka gandrīz visi visaugstākie uzľēmējdarbības rādītāji vērojami 
vairumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, apakšsektorā. Pēc apgrozījuma un pievienotās 
vērtības apjoma arī mazumtirdzniecības, personiskās drošības darbību, kā arī sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā  vērojami salīdzinoši augsti rādītāji, lai gan 
kopumā uzľēmējdarbības rādītāji apakšsektoros ir ļoti atšķirīgi.  
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 Ľemot vērā to, ka CSP neapkopo datus par sektoru NACE 64 Finanšu pakalpojumu darbības, izľemot apdrošināšanu un 
pensiju uzkrāšanu, un ľemot vērā to, ka šajā sektorā galvenokārt darbojas tāds finanšu institūcijas kā bankas, kuru darbības 
rezultatīvos rādītājus raksturo citi finanšu rādītāji, informācija par šī rādītājiem aprakstā nav iekļauta. 
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6.2. Tirgus apjoms un tā prognozes 
Šajā sadaļā tiks aplūkotas nozares uzľēmumu pārstāvju prognozes par apgrozījuma izmaiľām 

vietējā un eksporta tirgū. 

Nozares attīstības prognozes vietējā tirgū 
 

Uzľēmēju prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū ir apkopotas nākamajā 
attēlā. Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa nozares uzľēmēju prognozē, ka uzľēmuma apgrozījums 
vietējā tirgū paliks līdzšinējā līmenī (56,6%), bet aptuveni ceturtā daļa (26,4%) respondentu prognozē, 
ka 2012. gadā apgrozījums vietējā tirgū pieaugs. 12,7% respondentu vērtējums ir pesimistiskāks, proti, 
2012. gadā apgrozījums vietējā tirgū varētu samazināties.  

 
Attēls Nr. 38 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares uzņēmēju prognozes par 
uzņēmumu apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā tirgū (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Aptaujas rezultāti kopumā liecina, ka uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas nozarē kopumā uzľēmēju viedoklis par vietējā tirgus apgrozījuma izmaiľām 
2012. gadā ir optimistisks (Attēls Nr. 38).  

 
Attēls Nr. 39 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares uzņēmēju prognozes par 
uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā tirgū sadalījumā pa nozares sektoriem (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Apkopojot datus par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľu prognozēm 2012. gadā vietējā tirgū 
sadalījumā pa sektoriem, redzams, ka lielākā daļa uzľēmumu pārstāvju uzskata, ka apgrozījums vietējā 
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tirgū paliks tādā pašā līmenī (to norādījuši aptuveni 60% respondentu). Visoptimistiskākie ir 
vairumtirdzniecības  un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, (28,6%), kā arī biroju 
administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, 
citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību (27,8%) sektora uzľēmēji, kuri uzskata, 
ka apgrozījums 2012. gadā vietējā tirgū pieaugs. Pesimistiskāki ir personiskās drošības darbību sektora 
uzľēmumu pārstāvji, no kuriem 25% aptaujāto 2012. gadā vietējā tirgū prognozē apgrozījuma 
samazināšanos (Attēls Nr. 39).  

 
Attēls Nr. 40 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares uzņēmēju prognozes par 
uzņēmuma apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā vietējā tirgū sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Uzľēmēju prognozes par uzľēmumu apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā tirgū sadalījumā 
pa uzľēmumu lieluma kategorijām ir apkopotas iepriekšējā attēlā. Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā 
daļa nozares uzľēmēju prognozē uzľēmuma apgrozījuma vietējā tirgū palikšanu līdzšinējā līmenī. To 
norādīja 56,8% mikrouzľēmumu pārstāvju, 57,8% mazo uzľēmumu pārstāvju un 53,9% vidējo 
uzľēmumu pārstāvju. Turklāt lielo uzľēmumu kategorijā respondentu domas dalās, proti, 40% 
respondentu norādīja, ka 2012. gadā vietējā tirgū apgrozījums pieaugs vai paliks tādā pašā līmenī. 
Turklāt vislielāko apgrozījuma samazinājumu prognozē lielo uzľēmumu pārstāvji (20%) (Attēls Nr. 40).  

 
Attēls Nr. 41 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares uzņēmēju prognozes par 
uzņēmumu 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 Pierīgas reģiona  uzľēmēji. No tiem 
attiecīgi 36,4% un 20% respondentu 2012. gadā paredz uzľēmumu apgrozījuma pieaugumu, bet 
attiecīgi 50% un 70% respondentu prognozē apgrozījuma palikšanu līdzšinējā līmenī (Attēls Nr. 41).  

Latgales reģionā vairums uzľēmēju (57,1%) prognozē, ka apgrozījums paliks tādā pašā līmenī. 
Tas atbilst Rīgas, Zemgales un Vidzemes uzľēmēju prognozēm (to norādījuši attiecīgi 50,5%, 66,7% un 
65,2% respondentu).  
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Salīdzinoši neliela daļa uzľēmēju 2012. gadā vietējā tirgū prognozē apgrozījuma 
samazināšanos (9,1% - 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. 

Nozares attīstības prognozes eksporta tirgū 

Analizējot aptaujas rezultātus par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā eksporta tirgū, var secināt, 
ka ceturtā daļa (26,3%) saražoto produkciju eksportējošo uzľēmēju prognozē eksporta pieaugumu. 
Savukārt 13,9% respondentu norādīja, ka 2012. gadā eksporta tirgū apgrozījums paliks tādā pašā 
līmenī, bet 4,4% respondentu prognozē apgrozījuma samazināšanos. Vairāk par pusi (55,4%) aptaujāto 
uzľēmumu pārstāvju savu produkciju neeksportē, tādēļ prognozes par apgrozījuma izmaiľām eksporta 
tirgū nav izteikuši (Attēls Nr. 42). 

 
Attēls Nr. 42 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares uzņēmumu prognozes 
par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā eksporta tirgū (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Aptaujas rezultāti liecina, ka uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas 
nozares uzľēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiľām eksporta tirgū ir optimistiskas.  

 
Attēls Nr. 43 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares uzņēmumu prognozes 
par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā eksporta tirgū sadalījumā pa sektoriem (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot uzľēmumu prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā eksporta tirgū, var 
secināt, ka finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanas un pensiju uzkrāšanu, sektorā ir tikai 
9,1% uzľēmumu, kas nodarbojas ar eksportu (Attēls Nr. 43). No tiem visi respondenti prognozē, ka 
apgrozījums paliks līdzšinējā līmenī. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus 
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un motociklus, sektorā vērojams lielākais eksportējošo uzľēmumu skaits. Turklāt lielākā daļa no tiem 
(41,7%) 2012. gadā prognozē eksporta apgrozījuma pieaugumu. Savukārt eksporta apgrozījuma 
samazināšanos prognozē 16,7% respondentu personiskās drošības pakalpojumu, 6,9% respondentu 
juridisko un grāmatvedības pakalpojumu un 3,8% respondentu biroju administratīvo darbību un 
palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, citur neklasificēto 
uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektorā. Liela daļa biroju administratīvo darbību un 
palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, citur neklasificēto 
uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektora uzľēmēju prognozē eksporta apgrozījuma 
pieaugumu (34,2%).  

 
Attēls Nr. 44 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares uzņēmumu prognozes 
par apgrozījuma izmaiņām 2012. gadā eksporta tirgū sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Kopumā redzams, ka visoptimistiskākie ir lielo uzľēmumu pārstāvji, jo 60% no tiem prognozē 
eksporta apgrozījuma pieaugumu, bet 20% uzskata, ka eksporta apgrozījums 2012. gadā viľu 
uzľēmumā paliks tādā pašā līmenī (Attēls Nr. 44). Tieši puse vidējo uzľēmumu pārstāvju uzskata, ka 
eksporta apgrozījums viľu uzľēmumā palielināsies, taču 6,3% no vidējiem uzľēmumiem uzskata, ka 
viľiem eksporta apgrozījums samazināsies. Ļoti lielai daļai mikrouzľēmumu (65,6%) un mazajiem 
uzľēmumiem (55,8%) nav eksporta. 17,2% mikrouzľēmumu cer uz eksporta apgrozījuma pieaugumu, 
12,5% uzskata, ka tas paliks tādā pašā līmenī, bet 4,7% no mikrouzľēmumu pārstāvjiem prognozē 
eksporta apgrozījuma samazinājumu savā uzľēmumā. 

 
Attēls Nr. 45 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares 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 
uzľēmumu Rīgas (45,8%), Pierīgas (54,5%), Vidzemes (71,4%), Kurzemes (60%), Zemgales (66,6%) 
un Latgales (85,7%) reģionā savu produkciju neeksportē. Visvairāk savu produkciju eksportējošo 
uzľēmumu pēc aptaujas datiem ir Rīgas reģionā, jo vien 45,8% šī reģiona uzľēmēju norādīja, ka 
nenodarbojas ar eksportu (Attēls Nr. 45). 

Analizējot eksportējošos uzľēmumus, secinām, ka liela daļa Rīgas, Pierīgas un Kurzemes 
reģiona uzľēmēju (attiecīgi 31,9%, 36,4% un 33,3% no visiem respondentiem) prognozē, ka 2012. gadā 
eksporta tirgū apgrozījums pieaugs. Savukārt neviens no Vidzemes reģiona respondentiem nav izteicis 
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šādas prognozes par apgrozījuma pieaugumu. Vidzemes reģionā tāda pati respondentu daļa (14,3%) 
prognozē, ka 2012. gadā apgrozījums eksporta tirgū paliks tādā pašā līmenī vai samazināsies. 

Salīdzinot uzľēmēju prognozes par apgrozījuma izmaiľām 2012. gadā vietējā un eksporta tirgū, 
secinām, ka Rīgas, Pierīgas un Kurzemes reģiona uzľēmēju prognozes ir optimistiskākas gan vietējā, 
gan eksporta tirgū, bet Latgales reģiona uzľēmēju prognozes ir salīdzinoši pesimistiskākas. Kopumā 
aptaujāto prognozes par eksporta tirgu ir optimistiskākas nekā par vietējo tirgu, jo eksporta tirgū lielākā 
daļa eksportējošo uzľēmumu pārstāvju prognozē apgrozījuma pieaugumu, bet vietējā tirgū vairums 
respondentu norādīja, ka 2012. gadā apgrozījums vietējā tirgū paliks līdzšinējā līmenī. 

6.3. Investīcijas un sadarbība 
Analīzes turpinājumā tiks aplūkoti uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  

nozares uzľēmumu bruto kapitālieguldījumi. 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 ekspluatācijas laiks pārsniedz vienu gadu.

42
  

Izvērtējot nozarē strādājošo uzľēmumu bruto kapitālieguldījumu izmaiľas, secinām, ka 
vislielāko bruto kapitālieguldījumu daļu nozarē veido vairumtirdzniecības, izľemot automobiļus un 
motociklus, sektors. Laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam sektora bruto kapitālieguldījumu apjoms 
pieaudzis no Ls 181,3 milj. līdz Ls 297,2 milj., bet, sākot ar 2008. gadu, bruto kapitālieguldījumu 
apjomam ir tendence samazināties. Vislielākais kapitālieguldījumu apjoma kritums sektorā vērojams 
2009. gadā, kad tas samazinājās par 62,3%, salīdzinot ar 2008. gadu (Tabula Nr. 38).  

Tabula Nr. 38 Bruto kapitālieguldījumi Latvijā sadalījumā pa uzņēmējdarbības, finanšu, 
grāmatvedības un administrēšanas nozares sektoriem 2005. - 2010. gadā (Ls tūkst.)

43
 

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

(G46) Vairumtirdzniecība, 
izľemot automobiļus un 
motociklus 

181 311 22,1% 221 471 34,2% 297 203 -19,2% 240 279 -62,3% 90 551 -21,2% 71 336 

(G47) Mazumtirdzniecība, 
izľemot automobiļus un 
motociklus 

107 315 91,4% 205 433 4,9% 215 434 -10,2% 193 392 -57,2% 82 796 -40,0% 49 696 

(M69) Juridiskie un 
grāmatvedības pakalpojumi 

13 135 -1,7% 12 913 46,0% 18 854 28,3% 24 199 -61,9% 9 210 -13,2% 7 993 

(N801) Personiskās drošības 
darbības 

1 431 223,0% 4 622 -64,5% 1 640 -44,9% 904 133,7% 2 113 -60,6% 833 

(N821) Biroju administratīvās 
darbības un palīgdarbības 

nav 
datu 

- 18 
1 022,2 

% 
202 -16,3% 169 -61,5% 65 - 

nav 
datu 

(N823) Sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu 
organizatoru pakalpojumi 

nav 
datu 

- 205 314,6% 850 89,4% 1 610 -89,5% 169 15,4% 195 

(N829) Citur neklasificētas 
uzľēmējdarbības veicināšanas 
palīgdarbības 

298 71,1% 510 21,0% 617 -12,3% 541 86,0% 1 006 -65,4% 348 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Bruto kapitālieguldījumu apjoma izmaiľas vairumtirdzniecības, izľemot automobiļus un 
motociklus, sektorā atbilst izmaiľām mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektorā, 
jo  no 2005. līdz 2007. gadam kapitālieguldījumos vērojams pieaugums no Ls 107,3 milj.  līdz Ls 205,4 
milj., bet turpmākajos gados tas samazinājies, 2010. gadā sasniedzot Ls 49,7 milj. Turklāt 2009. gadā 
mazumtirdzniecības sektorā kapitālieguldījumu samazinājums bija gandrīz tikpat liels kā 
vairumtirdzniecības sektorā, proti, attiecīgi 57,2% un 62,3%, bet 2010. gadā mazumtirdzniecības sektorā 
kapitālieguldījumu samazinājums bija gandrīz divas reizes lielāks nekā vairumtirdzniecības sektorā 
(attiecīgi 40% un 21,2%). 
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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 
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 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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Bruto kapitālieguldījumi juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā ir krietni mazāki nekā 
abos iepriekš analizētajos sektoros, proti, 2009. un 2010. gadā juridisko un grāmatvedības pakalpojumu 
sektorā tie bija attiecīgi Ls 9,2 milj. un Ls 8 milj., samazinoties par 13,2%. 2010. gadā šāds kritums bija 
ievērojami mazāks nekā citos sektoros, kuros bija vērojams kapitālieguldījumu samazinājums par 21% - 
40%. 

Pārējos sektoros bruto kapitālieguldījumi ir krietni mazāki salīdzinājumā ar iepriekš analizētajiem 
sektoriem, proti, 2009. gadā personiskās drošības darbību sektorā tie sasniedza Ls 2,1 milj., biroju 
administratīvo darbību un palīgdarbību sektorā – Ls 65 tūkst., sanāksmju un tirdzniecības izstāžu 
organizatoru pakalpojumu sektorā – Ls 169 tūkst., citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas 
palīgdarbību sektorā – Ls 1milj. 

Kopumā redzams, ka bruto kapitālieguldījumu apjoms dažādos uzľēmējdarbības, finanšu, 
grāmatvedības un administrēšanas nozares sektoros būtiski atšķiras. Ievērojami lielāki kapitālieguldījumi 
ir  vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektorā, lai gan 
vispārējās kapitālieguldījumu apjoma izmaiľas sektoros ir līdzīgas. Situācija atšķiras biroju 
administratīvo darbību un palīgdarbību, kā arī sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu sektorā, kur ir salīdzinoši nelieli kapitālieguldījumi, tādēļ pat neliels absolūtais 
kapitālieguldījumu apjoms veido krasas procentuālās izmaiľas salīdzinājumā ar citiem sektoriem.  

Tabula Nr. 39 Bruto kapitālieguldījumi Eiropā sadalījumā pa uzņēmējdarbības, finanšu, 
grāmatvedības un administrēšanas nozares sektoriem 2009. gadā (Ls milj.) 

Sektors 

(G46) Vairum-
tirdzniecība, izľemot 

automobiļus un 
motociklus 

(G47) Mazum-
tirdzniecība, izľemot 

automobiļus un 
motociklus 

(M69) Juridiskie un 
grāmatvedības 

pakalpojumi 

(N801) Personiskās 
drošības darbības 

(N821) Biroju 
administratīvās 

darbības un 
palīgdarbības 

(N823) Sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu 

organizatoru 
pakalpojumi 

(N829) Citur 
neklasificētas 

uzľēmējdarbības 
veicināšanas 
palīgdarbības 

Gads 
2008/ 

2009 (%) 
2009 

2008/ 
2009  
(%) 

2009 
2008/ 

2009 (%) 
2009 

2008/ 
2009 (%) 

2009 
2008/ 

2009 (%) 
2009 

2008/ 
2009 (%) 

2009 
2008/ 
2009  
(%) 

2009 

ES-27 - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu 

Beļģija -9,5% 1 814,99 9,8% 2 039,89 23,1% 344,94 -32,2% 9,49 -6,3% 29,17 - 57,70 -2,3% 54,61 

Bulgārija -46,4% 416,97 -21,9% 323,01 -24,0% 24,67 -32,8% 5,76 -56,8% 1,12 - nav datu 87,1% 18,41 

Čehija -22,2% 683,69 -21,5% 610,95 18,6% 77,52 27,2% 14,13 30,0% 5,48 59,7% 17,85 -50,2% 11,17 

Dānija - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu 

Vācija -4,3% 4 695,64 21,8% 4 856,31 -17,4% 584,03 4,5% 43,85 -17,4% 18,41 -19,8% 134,59 35,3% 692,82 

Igaunija -44,6% 63,04 -47,1% 56,01 -55,7% 2,74 -32,1% 1,34 -70,0% 0,21 -66,7% 0,07 52,6% 2,04 

Īrija -54,3% 412,76 -46,1% 547,77 -51,2% 27,27 - nav datu -50,0% 0,70 - 1,34 -51,4% 3,58 

Spānija -27,1% 3 675,59 -23,2% 3 528,57 -12,0% 606,80 -5,4% 75,41 -43,5% 25,44 -27,2% 107,53 -14,4% 109,99 

Francija - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu - nav datu 

Itālija -17,8% 5 304,13 -11,2% 4 549,46 124,3% 1 225,20 -49,9% 47,93 243,7% 68,59 -76,1% 55,10 40,4% 612,07 

Kipra -21,2% 78,85 -30,4% 106,62 11,7% 12,72 - nav datu -91,7% 0,14 20,0% 0,84 - nav datu 

Latvija -62,5% 90,17 -57,4% 82,44 -61,9% 9,21 130,8% 2,11 -50,0% 0,07 -91,3% 0,14 75,0% 0,98 

Lietuva -51,5% 136,41 -45,0% 108,37 -75,3% 5,27 -22,7% 1,19 -100,0% 0,00 -28,6% 1,41 0,0% 0,70 

Luksem-
burga -26,1% 93,33 -26,6% 62,76 -49,4% 15,53 - nav datu -18,8% 0,91 - nav datu -26,3% 0,98 

Ungārija -29,3% 298,27 -7,9% 380,57 8,6% 20,38 28,4% 9,21 228,6% 1,62 -55,0% 4,71 117,0% 54,75 

Nīderlande -21,9% 1 864,68 -29,6% 1 248,46 16,6% 326,17 0,0% 18,13 -43,6% 8,36 - nav datu 123,7% 96,21 

Austrija -17,3% 686,50 -10,7% 627,11 -10,4% 43,15 -4,7% 2,88 48,4% 3,23 -65,0% 11,53 12,1% 31,20 

Polija -37,9% 1 538,72 -22,0% 1 701,91 0,0% 71,62 -2,8% 19,19 -25,4% 3,09 11,0% 13,49 -44,2% 13,92 

Portugāle -21,9% 872,39 -0,2% 1 373,91 -35,8% 88,20 -25,3% 8,93 -41,2% 7,73 -19,8% 7,10 -67,5% 71,97 

Rumānija -45,5% 1 179,59 -44,4% 902,75 -0,2% 31,20 -28,0% 38,16 17,2% 2,39 -57,1% 6,18 -71,4% 29,59 

Slovēnija -27,2% 218,08 -51,5% 165,51 -18,6% 15,95 - 3,94 700,0% 0,56 -22,2% 0,49 216,7% 2,67 

Slovākija -50,7% 313,66 -5,0% 523,73 81,1% 63,25 -38,6% 2,46 -30,0% 3,44 183,8% 33,31 -52,0% 24,04 

Somija -6,1% 478,96 -17,2% 420,63 -20,2% 17,99 - 5,13 -13,6% 1,34 -28,4% 4,43 60,8% 5,76 

Zviedrija -16,1% 815,74 -22,7% 662,25 -40,0% 65,22 32,6% 39,78 -81,1% 1,69 -53,8% 6,04 -27,1% 9,63 

Lielbritānija -30,4% 3 054,46 -20,9% 7 275,99 -2,5% 851,17 -25,0% 68,52 17,4% 24,18 2,5% 26,00 -36,0% 687,41 

Norvēģija -12,8% 457,31 -18,5% 418,38 -4,8% 23,68 -22,5% 10,40 95,2% 2,88 -86,7% 3,58 -24,6% 20,87 

Šveice - 1 250,71 - 1 727,56 - 104,58 - 10,82 - 9,21 - 16,16 - 23,40 

Horvātija -29,8% 280,42 -22,0% 359,91 -49,7% 5,97 -39,3% 2,60 - nav datu - 0,00 -50,0% 0,07 

Avots: Eurostat 

Analizējot bruto kapitālieguldījumus materiālās lietās Eiropas valstīs 2009. gadā, redzams, ka arī 
Eiropas valstīs uzľēmēji visvairāk finanšu līdzekļu iegulda vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, 
izľemot automobiļus un motociklus, sektorā. Eiropā nozares līdervalstis pēc bruto kapitālieguldījum iem ir 
Vācija, Lielbritānija, Spānija un Itālija (Tabula Nr. 39). 

Turklāt 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, visās ES-27 dalībvalstīs lielākajā daļā analizēto 
sektoru bija vērojams bruto kapitālieguldījumu kritums. Bruto kapitālieguldījumu pieaugums atsevišķās 
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valstīs bija vērojams pēc kapitālieguldījumu apjoma salīdzinoši mazākajos sektoros, proti, biroju 
administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu un 
citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektorā. Turklāt Baltijas valstīs, t.sk. 
Latvijā, kapitālieguldījumi analizētajos sektoros ir vieni no zemākajiem ES-27 valstīs. 

Nozares attīstībā Latvijā  nozīmīga loma ir ES sniegtajai finanšu palīdzībai. Plānošanas periodā  
no 2007.-2013.gadam lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saľēmusi finanšu palīdzību, ir 
ES fondi, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas 
fonds (KF). Papildus tam Latvija saľēmusi finanšu līdzekļus arī Eiropas Kopienas iniciatīvu Equal un 
Interreg ietvaros, kā arī piedalījusies dažādās citās ES finansētās programmās. Saskaľā ar 
ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2007.-2013.gadam, Latvija saľēmusi EUR 4,53 
mljrd. (EUR 4 530 447 634)  ar ES fondu (ERAF, ESF un KF) starpniecību..

44
 

2007.-2013.g. plānošanas periodā ES fondu atbalsts galvenokārt virzīts uz iedzīvotāju izglītību, 
uzľēmumu tehnoloģisko izcilību un elastību, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību, lai veicinātu 
zināšanu ietilpīgas ekonomikas veidošanos valstī.

45
 

 

Attēls Nr. 46 
2007.-2013.g. plānošanas perioda ES fondu investīcijas sadalījumā pa darbības programmām 

(EUR milj.; %) 
Avots: ES Fondi 

 
Aplūkojot finansējuma sadalījumu starp darbības programmām no kopējā ES fondu finansējuma 

EUR 4,53 milj. jeb Ls 3,18 milj. apmērā, uz uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas nozari pastiprināti attiecas 2. darbības programma "Uzľēmējdarbība un inovācijas", 
kuras ietvaros Latvijai piešķirti EUR 737 milj. jeb 16% no kopējā ES fondu finansējuma apjoma. 

Pamatojoties uz SIA „Stockholm School of Economics in Riga” (SSE Riga) sadarbībā ar biedrību 
„Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju centrs”(BICEPS) pēc Finanšu ministrijas 
pasūtījuma 2012. gadā veikto „Izvērtējumu par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.”

46
 ES 

fondu investīciju ietekmes izvērtējums veikts, izmantojot makroekonomisko modelēšanu. Modelis ļauj 
analizēt gan fondu radīto pieprasījuma puses efektu, kurš rodas īstermiľā, fondu investīcijām ieplūstot 
ekonomikā, gan piedāvājuma puses efektu, kas izpaužas tikai ilgākā laika posmā, fondu investīcijām 
palielinot ekonomikas ražošanas kapacitāti.  

                                                      
 
 
44

 ES Fondi, 2007.-2013.g. plānošanas periods, 2011. gada 3. novembris, http://www.esfondi.lv/page.php?id=414 
45

 ES Fondi, 2007.-2013.g. plānošanas periods, 2011. gada 3. novembris, http://www.esfondi.lv/page.php?id=414 
46

 SIA „Stockholm School of Economics in Riga”, Biedrība „Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju centrs”, 
Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, 2011. gada decembris 
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1105 

 

551; 
12% 

737; 17% 

3200; 71% 

1. darbības programma "Cilvēkresursi 
un nodarbinātība" (ESF) 

2. darbības programma 
"Uzľēmējdarbība un inovācijas" 
(ERAF) 

3. darbības programma 
"Infrastruktūra un pakalpojumi" (ERAF 
un KF) 
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Attēls Nr. 47 

2007.-2013. gada plānošanas perioda fondu dalījums izdevumu prioritāšu griezumā, % no 
kopējām fondu investīcijām attiecīgajā plānošanas periodā 

Avots: SSE Riga, BICEPS, 2011. gada decembris 
 

Pamatojoties uz investīciju ietekmes izvērtējuma ietvaros apkopoto informāciju par ES fondu 
dalījumu izdevumu prioritāšu griezumā, redzams, ka prioritātei „Inovācijas un uzľēmējdarbība” kopumā 
piešķirts 21%47 jeb piektā daļa no kopējām fondu investīcijām 2007.-2013. gada plānošanas periodā. 
Pēc finansējuma apjoma tā ir otra lielākā izdevumu prioritāte aiz transporta nozares, kurai tika piešķirti 
26% no kopējā finansējuma apjoma. 

 
Tabula Nr. 40 Fondu atdeve prioritāšu griezumā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā 

(pieņemot 30% investīciju izspiešanu)
48

 

Rādītājs  

Politikas 
multiplikators - 

atdeves šodienas 
vērtība 

Atdeve uz 
vienu 

investēto latu 
(LVL) 

Prioritāšu 
reitings 

Prioritāte 
0% 

diskonta 
likme 

5% 
diskonta 

likme 

2007, – 2013, gada 
plānošanas periods 
kopā 

1,28 1,18 12,25   

Transports 2,28 2,09 25,66 1 

Vides aizsardzība un 
risku mazināšana 

1,41 1,4 22,06 2 

Informācijas 
sabiedrība 

1,53 1,34 12,07 3 

Cilvēkkapitāls, 
nodarbinātība, sociālā 
integrācija 

1,33 1,15 10,38 4 

Pētniecība un 
tehnoloģiju attīstība 

1,22 1,03 5,74 5 

Izglītība 0,6 0,51 4,28 6 

Inovācijas un 
uzņēmējdarbība 

0,43 0,38 4,12 7 

Avots: SSE Riga, BICEPS, 2011. gada decembris 

                                                      
 
 
47

 Iekļauti visi analizētie finanšu instrumenti (ES fondu (ERAF,ESF, KF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 
Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējuma apmērs no visu fondu finansējuma), ieskaitot fondu finansējumu, valsts un privāto 
līdzfinansējumu. Pārējie fondi iekļauj ES Kohēzijas politikas 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas (ERAF), Eiropas 
ekonomiskās zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu, Latvijas un Šveices sadarbības 
programmu 
48

 2007. – 2013. gada plānošanas perioda fondi iekļauj ES struktūrfondus, Eiropas Lauksaimniecības Fondu lauku attīstībai, 
Eiropas Zivsaimniecības fondu, ES Kohēzijas politikas 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas, Eiropas ekonomiskās 
zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu, Latvijas un Šveices sadarbības programmu. 

4% 

21% 

2% 

26% 
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2% 

Pētniecība un tehnoloģiju attīstība 

Inovācijas un uzľēmējdarbība 
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Enerģētika 

Vides aizsardzība un risku mazināšana 

Cilvēkkapitāls, nodarbinātība un sociālā 
integrācija 
Izglītība 

Pārējie fondi 
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Prioritātes „Inovācijas un uzľēmējdarbība” novērtētā atdeve ir Ls 4,12 uz vienu investēto latu, 

kas ir otra zemākā atdeve salīdzinājumā ar pārējām prioritātēm. Pamatojoties uz Pētījuma rezultātiem, 
šīs prioritātes ietvaros būtiska investīciju daļa ir investīcijas cilvēkkapitālā, un, ľemot vērā to, ka nozare 
salīdzinoši nav kapitālietilpīga, atdeve no kapitāla šajā nozarē ir salīdzinoši mazāka kā citās nozarēs. 
Saskaľā ar Pētījuma rezultātiem atdeve no investīcijām prioritātei „Inovācijas un uzľēmējdarbība” (Ls 
4,12) ir salīdzinoši zemāka, kam pamatā ir tas, ka šo prioritāšu ietvaros pārsvarā tika veiktas investīcijas, 
kuras ir specifiskas tai nozarei, kurā investīcijas ir veiktas, proti, investīcijas inovācijās un 
uzľēmējdarbībā pārsvarā ir izdevumi fiziskā kapitāla veidošanai. Šīs investīcijas palielina fiziskā kapitāla 
apjomu vai uzlabo fiziskā kapitāla kvalitāti, nemainot ražošanas tehnoloģijas. 

Saskaľā ar investīciju izvērtējuma rezultātiem prioritātes „Inovācijas un uzľēmējdarbība” 
devums bija vidēji 6,7% no kopējā fondu izraisītā reālā IKP palielinājuma gadā. Nākamajā tabulā attēlota 
2007. – 2013. gada plānošanas perioda investīciju ietekme uz reālo IKP prioritāšu griezumā sadalījumā 
pa gadiem. 

 
Tabula Nr. 41 2007-2013. gada. plānošanas perioda fondu ietekme uz reālo IKP 2007. – 

2020. gadā, pieņemot 30% investīciju izspiešanas pakāpi (%) 
Prioritāte 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2007.-2013. gada 
plānošanas perioda 
fondu atdeve, t.sk. 2,7 2,92 3,38 4,78 6,77 6,53 5,92 4,77 3,4 2,45 1,85 1,5 1,3 1,15 

Pētniecība un tehnoloģiju 
attīstība 0 0 0 0 0,01 0,04 0,09 0,17 0,26 0,29 0,29 0,23 0,18 0,13 

Inovācijas un 
uzņēmējdarbība 0 0,03 0,19 0,53 0,89 0,58 0,41 0,35 0,28 0,21 0,14 0,09 0,07 0,05 

Informācijas sabiedrība 0 0 0,02 0,11 0,22 0,25 0,24 0,23 0,19 0,13 0,09 0,07 0,06 0,05 

Transports 1,44 1,59 1,69 1,92 2,36 2,63 2,22 1,81 1,43 1,03 0,74 0,58 0,5 0,44 

Enerģētika 0 0 0 0,03 0,09 0,1 0,25 0,08 -0,01 0 0,01 0,02 0,02 0,02 

Vides aizsardzība un 
risku mazināšana 1,18 1,16 1,13 1,1 1,13 0,83 0,73 0,56 0,33 0,22 0,2 0,2 0,21 0,22 

Cilvēkkapitāls, 
nodarbinātība, sociālā 
integrācija 0,01 0,05 0,17 0,6 1,01 1,12 1,11 1,07 0,8 0,59 0,44 0,35 0,3 0,27 

Izglītība 0 0 0,01 0,07 0,2 0,23 0,17 0,12 0,09 0,07 0,07 0,09 0,1 0,12 

Avots: SSE Riga, BICEPS, 2011. gada decembris 
 

Šāds prioritāšu devums ir skaidrojams gan ar investīciju atdevi, gan ar šo prioritāšu īpatsvaru 
kopējā finansēšanas apjomā plānošanas periodā 2007.-2013. gadam.  Investīciju ietekmes izvērtējuma 
rezultāti kopumā parāda, ka prioritātes „Inovācijas un uzľēmējdarbība” investīciju atdeve ir mazāka nekā 
citās prioritātēm, kas skaidrojams ar to, ka šī nozare ir cilvēkkapitāla, nevis kapitālieguldījumu ietilpīga, 
tādējādi arī atdeve ir mazāka, un, neskatoties uz to, ka 2007.-2013. gada plānošanas periodā prioritātei 
„Inovācijas un uzľēmējdarbība” kopumā piešķirta piektā daļa no kopējām fondu investīcijām, kopējais 
devums ekonomikai salīdzinājumā ar citām prioritātēm ir vidējs. 

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

pašreizējo tirgus situāciju un tās attīstību, kā arī papildināta ar intervijās ar nozares uzľēmumu 
pārstāvjiem, uzľēmēju un izglītības iestāžu aptaujā iegūto informāciju (Tabula Nr. 42).  

Tabula Nr. 42 Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares SVID 
analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

- Pēdējos gados Latvijas tirdzniecības importa un 
eksporta bilance ir krietni uzlabojusies, proti, straujās 
izaugsmes gados eksporta un importa bilances saldo 
bija -20% no IKP, tad 2011. gada 1. pusgadā tas bija 
samazinājies līdz  -1,8% no IKP. 

- Finanšu pakalpojumu sektorā strādā augsti kvalificēts 

- Uzľēmējdarbības nozare ir atbalsta nozare citām nozarēm, 
tādēļ nozares attīstība lielā mērā ir atkarīga no citu saistīto 
nozaru darbības un attīstības rādītājiem. 

- Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir salīdzinoši 
zemas pievienotās vērtības sektori. 

- Latvijas lielākie mazumtirdzniecības uzľēmumi ir spēcīgi 
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darbaspēks. 

- Uzľēmējdarbības nozare ir zināšanu ietilpīga nozare, 
turklāt saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem 
nozarē daļa uzľēmumu (36%) aktīvi investē finanšu 
līdzekļus darbinieku kvalifikācijas celšanā. 

- Salīdzinoši augsts atalgojums finanšu pakalpojumu 
darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, 
sektorā (vairāk nekā divas reizes lielāks atalgojums par 
vidējo atalgojumu tautsaimniecībā), turklāt pēc 
uzľēmēju aptaujas rezultātiem 67,7% šī sektora 
uzľēmēju prognozē, ka atalgojums turpmāk pieaugs 
(16,6% uzľēmēju prognozē, ka tas pieaugs vairāk par 
20%). 

- Personiskās drošības pakalpojumu sektorā vērojams 
salīdzinoši stabils pieprasījums pēc sektora 
pakalpojumiem, tādēļ pēdējos gados sektora 
apgrozījums arī ir stabils, proti, robežās no Ls 48 milj. - 
Ls 51 milj.  gadā. 

- Uzľēmējdarbības nozares tālākizglītības piedāvājums 
ir ļoti plašs. 

- Uzľēmējdarbības nozares speciālistiem ir plašs darba 
iespēju spektrs visās nozarēs, t.sk. valsts un 
pašvaldības iestādēs, ražošanas un tirdzniecības 
uzľēmumos, bankās, kā arī ir iespēja izveidot un vadīt 
savu uzľēmumu. 

- Nozares specifika ir tā, ka  profesionālo izglītību 
ieguvušie iedzīvotāji ar šo zināšanu un prasmju 
kopumu var strādāt savā profesijā citā nozarē, it īpaši 
tirdzniecībā strādājošie. 

 

spēlētāji ar ārvalstu pamatkapitālu, kas galvenokārt konkurē 
savā starpā, un jau ilgus gadus tie ir pārtikas mazumtirgotāji. 

- Nekonkurētspējīgs atalgojums apsardzes pakalpojumu, t.sk. 
personiskās drošības darbību, sektorā nodarbinātajiem, 
turklāt pēc uzľēmēju aptaujas rezultātiem puse (50%) šī 
sektora uzľēmēju prognozē, ka atalgojums turpmāk paliks 
tādā pašā līmenī. 

- Salīdzinoši zems atalgojums mazumtirdzniecībā 
strādājošiem, kuri kopumā saľem mazāku atalgojumu nekā 
Latvijā kopumā. Saskaľā ar CSP datiem 2011. gada 4. 
ceturksnī vidējais bruto atalgojums mazumtirdzniecībā bija 
326 lati mēnesī, bet tautsaimniecībā vidējais atalgojums bija 
475  lati. 

- Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju tirgus šobrīd ir 
nesakārtots, piemēram, nav ierobežojumu dibināt 
grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzľēmumus, tādēļ 
pastāv risks, ka daļai uzľēmumu nav atbilstošas 
kompetentas grāmatvedības kārtošanas jautājumos, un tirgū 
darbojas arī tādi uzľēmumi, kas sniedz zemas kvalitātes 
pakalpojumus. 

- Saskaľā ar izglītības iestāžu aptauju nozarē ir salīdzinoši 
vāja izglītības iestāžu un darba devēju sadarbība, jo 
uzľēmēji galvenokārt piedalās prakses organizēšanā, kā arī 
nodrošina mācību ekskursijas uzľēmumos, 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. 

- Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem nozarē kopumā 
tikai nedaudz vairāk par  pusi (53,5%) uzľēmēju  ir gatavi 
finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu. Tas liecina par to, 
ka uzľēmumiem nav pieejami pietiekami finanšu resursi, lai 
to nodrošinātu. 

- Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem 61,2% nozares 
uzľēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kursus 
rīko retāk nekā reizi gadā vai vispār nerīko. 

- Izglītības iestādes ik gadu beidz daudzi izglītojamie, kas 
ieguvuši profesiju vadības jomā, taču, beidzot izglītības 
iestādi, paiet laiks, kamēr izglītojamie atbilstošā līmenī 
apgūst vadības amatiem nepieciešamās zināšanas un darba 
prasmes. Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem un 
nozares ekspertu viedokli jauniešu praktiskās profesionālās 
prasmes ir salīdzinoši vājas.  

- Augsta līmeľa tirdzniecības speciālisti (salesman) parasti 
tiek apmācīti pašos uzľēmumos, nevis augstā līmenī attīstot 
psiholoģijas un komunikācijas prasmes izglītības iestādēs. 

- Saskaľā ar nozares ekspertu viedokli nozarē trūkst uz 
uzľēmējdarbību orientētu mācību programmu, kas veicinātu 
tādu nozīmīgu uzľēmējdarbības kultūras pamatprasmju kā 
iniciatīva un spēja radīt jaunas idejas/risinājumus attīstīšanu. 

 

Iespējas Draudi 

- Lai veicinātu mikrouzľēmumu veidošanos. 2010. gada 
1. septembrī spēkā stājies 9 % mikrouzľēmumu 
nodoklis, kas ir vienīgais nodokļu maksājums šāda 
veida uzľēmumiem. Līdz ar to ir labvēlīgi apstākļi jaunu 

spēlētāju ienākšanai tirgū. 49 

- Uzľēmējdarbības uzsākšanai pakalpojumu sniegšanas 
uzľēmumos nepieciešami mazāki kapitālieguldījumi, 

- Neziľa par galveno tirdzniecības partnervalstu attīstības 
perspektīvām . Tas rada draudus īpaši vairumtirdzniecībai un 
mazumtirdzniecībai. 

- Mazumtirdzniecība lielā mērā ir atkarīga no iekšējā tirgus 
pieprasījuma, tādēļ iedzīvotāju pieprasījuma izmaiľas var 
negatīvi ietekmēt mazumtirdzniecības apgrozījumu. 

- Pieprasījumu tirdzniecībā varētu kavēt nodokļu 

                                                      
 
 
49

 Baltic Export, „Tirdzniecība šūpojusies kā pa viļľiem”, http://balticexport.com/?article=tirdznieciba-supojusies-ka-pa-
vilniem&lang=lv 
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piemēram, salīdzinājumā ar ražošanas uzľēmumiem 
citās nozarēs. 

- Ir labas iespējas biznesa uzsākšanai uzľēmumiem, kas 
specializējas, jo cilvēki meklē veidus kā ietaupīt.

50
 

- 2011. gada jūnijā, salīdzinot ar 2010. gada jūniju, pēc 
kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās, 
kopējais mazumtirdzniecības apgrozījums palielinājies 
par 5,4%, proti, patēriľa pieaugumu veicina 
nodarbinātības līmeľa pakāpeniskā augšupeja, 
paplašinoties iedzīvotāju lokam ar pastāvīgiem 
ienākumiem un lielāku drošību par rītdienu, kas bieži 
vien nozīmē arī lielākus tēriľus. Pārdošanas apjomus 
un to struktūru ietekmē arī atliktais patēriľš - 
iepriekšējo piesardzības uzkrājumu tērēšana, īpaši 
ilglietojuma preču iegādei.  

- Finanšu pakalpojumu sektora darbība ir stabilizējusies, 
nodrošinot mērenu izaugsmi. Piemēram, bankas atsāk 
aktīvāku kreditēšanu, 2011. gada  septiľos mēnešos 
Latvijas mājsaimniecībām un uzľēmumiem no jauna 
tika izsniegti kredīti Ls  535 milj. apmērā, t. sk. Ls 455 
milj. uzľēmumiem un Ls 80 milj. mājsaimniecībām).

51
 

- Finanšu pakalpojumu sektorā bankas ievieš arvien 
jaunus tehnoloģiskos risinājumus, piemēram, digitālā 
rēķinu apstrādes procesa ieviešana, kas sniegtajiem 
pakalpojumiem dod iespēju radīt lielāku pievienoto 
vērtību.  

- Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā ir 
tendence arvien vairāk uzľēmumiem, izvērtējot 
efektivitātes paaugstināšanas iespējas, nodot darbības 
funkcijas ārpakalpojumu kvalificētiem speciālistiem. 

- Lai racionalizētu starptautisku uzľēmumu darbību, it 
īpaši administratīvos procesus, iespējas Latvijas 
grāmatvedības pakalpojumu sektorā paver dalīto 
servisa centru izveide (shared service centre), kas 
izveidoti ar mērķi atbalstīt uzľēmumu, sniedzot  tam 
finanšu, personāla administrācijas un citus 
pakalpojumus dažādu valstu birojiem, kur pārstāvēts 
uzľēmums. 

- Latvijas kā tranzītvalsts potenciāla izmantošana paver 
iespējas starpvalstu ekonomiskajai sadarbībai, proti, 
uzľēmējdarbības nozares uzľēmumi var sniegt 
pakalpojumus starp Austrumiem un Rietumiem.  

- Ľemot vērā vispārējo ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanos valstī un uzľēmēju vēlmi paplašināt 
eksporta iespējas, pieprasījums pēc sanāksmju un 
tirdzniecības  izstāžu organizatoru pakalpojumiem 
varētu palielināties. 

paaugstinājumi un iedzīvotāju nenokārtotās parādsaistības ar 
kredītiestādēm.

52
 

- Sākot ar 2010. gadu pakāpeniski pieaug lietoto preču veikalu 
apgrozījums, pakāpeniska izaugsme, salīdzinot ar citiem 
tirdzniecības veidiem, vērojama arī interneta veikalu un 
tirdzniecības pa pastu darbībā. Tas liecina, ka cilvēki aktīvāk 
meklē izdevumu samazināšanas iespējas.

53
 

- Konkurences palielināšanās banku sektorā. 

- Konkurence ar valstīm, kurās ir zemākas darbaspēka 
izmaksas. 

- Saskaľā ar uzľēmēju aptaujas rezultātiem nozarē kopumā 
63,3% uzľēmumu pašlaik nefinansē darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšanu, līdz ar to daļā uzľēmumu strādājošiem ir 
ierobežotas iespējas attīstīt savas zināšanas un prasmes 
(mikrouzľēmumu kategorijā to nefinansē 70,8% uzľēmumu).  

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

- Draudi, ka atalgojums varētu pieaugt salīdzinoši straujāk 
nekā strādājošo produktivitāte. 

- Personiskās drošības darbību sektorā vērojami darbaspēka 
novecošanās draudi, jo saskaľā ar uzľēmēju aptaujas 
rezultātiem aptuveni 58% strādājošo ir vecāki par 40 gadiem. 
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 Baltic Export, „Tirdzniecība šūpojusies kā pa viļľiem”, http://balticexport.com/?article=tirdznieciba-supojusies-ka-pa-
vilniem&lang=lv 
51

Latvijas Komercbanku asociācija, „ Latvijas makroekonomikas apskats Nr. 9”, 2011. gada septembris, 
http://www.bankasoc.lv/lv/pdf/MEA_9-2011.pdf 
52

 Baltic Export, „Tirdzniecība šūpojusies kā pa viļľiem”, http://balticexport.com/?article=tirdznieciba-supojusies-ka-pa-
vilniem&lang=lv 
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 Baltic Export, „Tirdzniecība šūpojusies kā pa viļľiem”, http://balticexport.com/?article=tirdznieciba-supojusies-ka-pa-
vilniem&lang=lv 
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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 pēc vecuma un dzimuma  
Analizējot aptaujāto nozares uzľēmumu darbiniekus sadalījumā pa vecuma grupām,            

redzams, ka visvairāk darbinieku ir vecumā no 25 līdz 40 gadiem, turklāt juridisko un grāmatvedības 
pakalpojumu sektorā šajā vecumā ir 58,4% strādājošo (Attēls Nr. 48). Savukārt personiskās drošības 
darbību sektorā vidējais darbinieku vecums ir nedaudz lielāks, proti, 44,9% strādājošo ir vecumā no 41 
līdz 50 gadiem. Pārējos sektoros darbinieki vecumā no 41 līdz 50 gadiem veido 20,1% - 35,4% no 
sektorā nodarbināto skaita.  

 
Attēls Nr. 48 

Uzņēmumu darbinieku raksturojums pa vecuma grupām sadalījumā pa sektoriem (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Salīdzinoši neliels ir to darbinieku skaits, kuri ir vecāki par 51 gadu, proti, 11,5% - 20% no kopējā 
darbinieku skaita sektorā. Visvairāk darbinieku vecumā virs 60 gadiem strādā vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības (izľemot automobiļus un motociklus) sektorā (4,3%), savukārt juridisko un 
grāmatvedības pakalpojumu, kā arī  biroju, administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas 
palīgdarbību sektorā darbinieki vecumā virs 60 gadiem nav sastopami. Visvairāk darbinieku vecumā līdz 
25 gadiem strādā vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības (izľemot automobiļus un motociklus) 
(16,7%) un personiskās drošības darbību (14,3%) sektorā. 
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Attēls Nr. 49 

Sieviešu un vīriešu īpatsvars uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas 
nozarē sadalījumā pa sektoriem 

(%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Atsevišķos nozares sektoros vairums strādājošo ir sievietes, piemēram, juridisko un 
grāmatvedības pakalpojumu un  vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības (izľemot automobiļus un 
motociklus) sektorā, savukārt pārējos analizētajos sektoros lielākā daļa strādājošo ir vīrieši (Attēls Nr. 
49). 

 Vislielākais vīriešu īpatsvars ir personiskās drošības darbību sektorā, proti, 88,6% no visiem 
darbiniekiem ir vīrieši. Savukārt juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā 90,8% nodarbināto ir 
sievietes. Biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu, citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektorā vērojama vislielākā 
dzimuma vienlīdzība, proti, 58,5% strādājošo ir sievietes un 41,5% - vīrieši. 

 
Attēls Nr. 50 

Sieviešu un vīriešu īpatsvars uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas 
nozarē sadalījumā pa vecuma grupām (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot strādājošo dzimuma īpatsvaru sadalījumā pa vecuma kategorijām, redzams, ka 
vecumā līdz 25 gadiem sieviešu un vīriešu īpatsvars ir līdzīgs, proti, sievietes un vīrieši veido attiecīgi 
50,7% un 49,3% strādājošo skaita. Arī vecumā no 41 līdz 50 gadiem sieviešu un vīriešu īpatsvars ir tāds 
pats (sievietes un vīrieši veido attiecīgi 53,4% un 46,6% strādājošo skaita). Savukārt vecumā no 25 līdz 
40 gadiem (74%) un virs 60 gadiem (75,2%) vērojams sieviešu skaita pārsvars. Uzľēmēju aptaujas dati 
liecina, ka nevienā vecuma grupā vīriešu skaits nepārsniedz sieviešu skaitu uzľēmumos (Attēls Nr. 50). 
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7.2. Darbinieku mainības raksturojums 
Analizējot uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares darbinieku 

mainības tendences sadalījumā pa sektoriem, redzams, ka 88,2% nozares uzľēmumu darbinieku 
mainība ir robežās no 0% līdz 10%. Tikai vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības (izľemot 
automobiļus un motociklus) sektorā uzľēmumi (4,5%) ir norādījuši darbinieku mainību virs 30% gadā 
(Attēls Nr. 51). 

 
Attēls Nr. 51 

Uzņēmumu darbinieku mainība gadā uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas nozares sektoros (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Viszemākā darbinieku mainība vērojama juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā,  jo 
visi aptaujātie uzľēmumu pārstāvji darbinieku mainību gadā ir norādījuši robežās no 0% līdz 10%. 
Finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu sektorā 66,7% uzľēmēju 
norādīja, ka uzľēmumu darbinieku mainība gadā ir robežās no 0% līdz 10% gadā, bet 8,3% uzľēmumu 
pārstāvju norādīja, ka darbinieku mainība uzľēmumos ir robežās no 21% līdz 30% gadā. 

Latvijas Biznesa Konsultantu asociācijas pārstāvis norāda, ka pēdējos gados darbinieku 
mainība uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē nav salīdzinoši liela. 
Asociācijas pārstāvis norāda, ka darbinieku skaita izmaiľas galvenokārt ietekmē darbinieku 
apmierinātība ar darba apstākļiem uzľēmumā, kurā tie strādā, savukārt, piemēram, atalgojuma nozīme 
ir salīdzinoši mazāka. 

Saskaľā ar Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības pārstāves viedokli darbinieku skaita 
izmaiľas tirdzniecībā un īpaši mazumtirdzniecībā ietekmē darbinieku neapmierinātība ar salīdzinoši 
zemo darba samaksu, augsto darba intensitāti, kā arī darbu brīvdienās un svētku dienās. Tāpat 
arodbiedrības pārstāve norāda, ka ľemot vērā tirdzniecības uzľēmumu nepieciešamību nodrošināt 
nepārtrauktu darba gaitu, pieaug pieprasījums pēc darbiniekiem ar plašu specializāciju, piemēram, 
pārdevējiem-kasieriem – darbiniekiem, kas darbu var veikt kā tirdzniecības zālē, tā pie kases. 

Pamatojoties uz viena no nozares vadošajiem uzľēmumiem, SIA „Rimi”, pārstāves sniegto 
informāciju, uzľēmuma darbinieku mainība pērn bija aptuveni vidēji 3-4% mēnesī. Tas ir salīdzinoši 
augsts darbinieku mainības rādītājs. Uzľēmuma pārstāve norāda, ka darbinieku mainība palielinājusies, 
tā kā daļa strādājošo piesakās uz uzľēmuma izsludinātajām vakancēm, neizvērtējot savu atbilstību 
konkrētajam amatam, kā arī, mazumtirdzniecībā atalgojums nav salīdzinoši augsts, līdz ar to pēc pāris 
mēnešiem darbinieki uzľēmumu pamet. Arī darba slodze mazumtirdzniecībā ir liela, kas ir viens no 
darbinieku mainības iemesliem.  
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Attēls Nr. 52 

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

 

Analizējot uzľēmumu darbinieku mainību sadalījumā pa reģioniem, var secināt, ka tikai 2,6% 
uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares uzľēmumos darbinieku mainība 
pārsniedz 30% gadā. Zemgales un Vidzemes reģionā darbinieku mainība ir mazāka par 20% gadā, bet 
Rīgas un Kurzemes reģiona uzľēmēji norāda, ka darbinieku mainība virs 30% gadā ir attiecīgi 4,5% un 
4,2% uzľēmumu. Salīdzinoši zema darbinieku mainība vērojama Latgales reģionā, proti, 92,9% 
uzľēmumu darbinieku mainība ir robežās no 0% līdz 10% gadā, savukārt 7,1% uzľēmumu tā ir robežās 
no 21% līdz 30% gadā. Turklāt šajā reģionā neviens no aptaujātajiem uzľēmumu pārstāvjiem nav 
norādījis darbinieku mainību robežās no 11% līdz 20% un virs 30% gadā (Attēls Nr. 52). 

 
Attēls Nr. 53 

Uzņēmumu prognozes par darbinieku skaita izmaiņām turpmākajos trīs gados sadalījumā pa 
sektoriem (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot uzľēmumu darbinieku mainību sadalījumā pa sektoriem, var secināt, ka 47,8% 
uzľēmēju tuvākajos trīs gados darbinieku skaitu plāno palielināt. Tāda pati uzľēmēju daļa (48,7%) 
norādīja, ka darbinieku skaits turpmākajos trīs gados, visticamāk, paliks nemainīgs. Nozarē kopumā 
neliela daļa uzľēmēju (3,5%) norādīja, ka turpmākajos trīs gados darbinieku skaitu uzľēmumā plānots 
samazināt (Attēls Nr. 53).  

Sadalījumā pa sektoriem visvairāk to uzľēmumu pārstāvju, kuri darbinieku skaitu plāno 
palielināt, ir personisko drošības darbību sektorā (83,3%). 50% biroju administratīvo darbību un 
palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, citur neklasificēto 
uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektora uzľēmēju norādīja, ka darbinieku skaits 
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uzľēmumā, visticamāk, paliks nemainīgs, bet 12,5% šī sektora uzľēmēju darbinieku skaitu plāno 
samazināt. Līdzīgas prognozes norādīja finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un 
pensiju uzkrāšanu, sektora uzľēmēji, proti, puse uzľēmēju uzskata, ka darbinieku skaits paliks 
nemainīgs, bet 8,3% respondentu norādīja, ka turpmākajos trīs gados tas samazināsies. Savukārt 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektorā nedaudz vairāk 
par pusi (53,7%) respondentu uzskata, ka darbinieku skaits, visticamāk, paliks nemainīgs, bet 44% 
respondentu norādīja, ka turpmāko trīs gadu laikā darbinieku skaitu plānots palielināt. 

 
Attēls Nr. 54 

Uzņēmumu prognozes par darbinieku skaita  izmaiņām turpmākajos trīs gados sadalījumā pēc 
uzņēmuma lieluma (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Uzľēmumu prognozes par darbinieku skaita izmaiľām turpmākajos trīs gados nozarē kopumā ir 
optimistiskas, jo tikai 3,5% uzľēmumu prognozē darbinieku skaita samazināšanos (Attēls Nr. 54). 
Sadalījumā pēc uzľēmuma lieluma visvairāk uzľēmumu, kas plāno samazināt darbinieku skaitu, ir lielo 
uzľēmumu kategorijā (20%). Savukārt vidējo uzľēmumu pārstāvji ir visoptimistiskākie, jo darbinieku 
skaitu palielināt plāno 68,8% uzľēmēju. 46% mikrouzľēmēju darbinieku skaitu plāno palielināt, 53,1% 
plāno, ka darbinieku skaits paliks nemainīgs, bet tikai 0,9% mikrouzľēmumu pārstāvju turpmākajos trīs 
gados prognozē darbinieku skaita samazināšanos. 

7.3. Nozarē strādājošo kompetences un prasmes 
Analizējot uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares jauno 

darbinieku, proti, pēdējos trīs gados izglītības iestādi beigušo darbinieku, profesionālās zināšanas, 
prasmes un attieksmes, redzams, ka kopumā tās tiek vērtētas augstu vai ļoti augstu, proti, lielākā daļa 
respondentu piešķīruši vērtējumu „4” un „5”. Visaugstāk uzľēmēji vērtē jauno darbinieku attieksmi pret 
darba pienākumiem (73,2% respondentu tās novērtēja augstu vai ļoti augstu), spēju iekļauties kolektīvā 
(72,9%) un vēlmi pilnveidot savu kvalifikāciju (70,5%). Viszemāk tiek vērtētas jauniešu profesionālās 
zināšanas, ko devusi izglītības iestāde, proti, 48,1% respondentu tās novērtēja kā zemas vai vidējas 
(Attēls Nr. 55). 
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Attēls Nr. 55 

Zināšanas, prasmes un attieksmes jaunajiem darbiniekiem un darbiniekiem ar stāžu (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Vērtējot nozares pieredzējušo darbinieku, proti, vairāk nekā pirms trīs gadiem izglītības iestādi 
beigušo darbinieku, zināšanas, prasmes un attieksmes, visaugstāk tiek vērtēta darbinieku attieksme pret 
darba pienākumiem (84% respondentu tās novērtēja augstu vai ļoti augstu), vēlme pilnveidot savu 
kvalifikāciju (77%) un spēja iekļauties kolektīvā (80). Salīdzinoši zemāk, līdzīgi kā jauniem darbiniekiem, 
tiek vērtētas profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde, proti, 65,4% respondentu tās 
novērtēja kā augstas vai ļoti augstas, bet gandrīz trešā daļa (29,3%) aptaujāto norādīja, ka tās ir vidējas. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka pieredzējušo un jauno darbinieku attieksme pret darba 
pienākumiem, spēja iekļauties kolektīvā un vēlme pilnveidot savu kvalifikāciju ir augsta, bet salīdzinoši 
zemāk tiek vērtētas profesionālās zināšanas, ko devusi izglītības iestāde. Kopumā respondentu 
vērtējums par jauno un pieredzējušo darbinieku zināšanām, prasmēm un attieksmēm ir ļoti optimistisks, 
jo visus izvērtējamos faktorus vairāk nekā puse respondentu ir novērtējuši ar „4” un „5”. Tas liecina, ka 
uzľēmumu pārstāvji darbinieku zināšanas, prasmes un attieksmes kopumā vērtē kā augstas vai ļoti 
augstas. 

7.4. Nozares darbinieku atlases kritēriji 
Izvērtējot atlases kritērijus, kurus izmanto darba devēji, pieľemot darbā darbiniekus vadības 

līmenī uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē, secinām, ka 
vissvarīgākais darbinieku atlases kritērijs ir darba prasmju demonstrējums (82,9% respondentu to 
novērtēja kā svarīgu vai ļoti svarīgu), darba pieredze (vismaz viens gads) (79,4%) un personiskais 
iespaids (82,9%). Salīdzinoši augstu tiek vērtēti arī tādi atlases kritēriji kā profesionālās izglītības 
dokuments (sertifikāts) (80%), labas rekomendācijas (77,7%) un samērīgas prasības pret darba algu 
(79%) (Attēls Nr. 56). 
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Attēls Nr. 56 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares uzņēmumos izmantotie 
atlases kritēriji, pieņemot darbā darbiniekus vadības  līmenī  

Avots: Aptaujas dati 
 

Kā mazāk svarīgus kritērijus uzľēmēji norādīja profesionālās atlases kompānijas viedokli, kā arī 
motivācijas vēstuli un interviju. Tomēr kopumā lielākā daļa kritēriju pēc respondentu domām ir svarīgi, 
pieľemot darbā augsti kvalificētus vadības līmeľa darbiniekus. 

 
Attēls Nr. 57 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares uzņēmumos izmantotie 
atlases kritēriji, pieņemot darbā darbiniekus speciālistu līmenī  

Avots: Aptaujas dati 
 

Izvērtējot atlases kritērijus, kurus izmanto darba devēji, pieľemot darbā darbiniekus speciālistu  
līmenī uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē, secinām, ka vissvarīgākie 
darbinieku atlases kritēriji ir darba prasmju demonstrējums (83,3% respondentu to novērtēja kā svarīgu 
vai ļoti svarīgu), profesionālās izglītības līmenis (79,4%) un personiskais iespaids (77,6%). 
Visnenozīmīgākie kritēriji, pieľemot darbā darbiniekus speciālistu līmenī, līdzīgi kā vadības līmenī, ir 
profesionālās atlases kompānijas viedoklis, kā arī motivācijas vēstule un intervija. Arī profesionālās 
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izglītības dokuments (sertifikāts)  un svešvalodu zināšanas pēc respondentu domām ir nesvarīgi līdz 
vidēji svarīgi kritēriji (to norādījuši attiecīgi 51,3% un 51,8% respondentu) (Attēls Nr. 57). 

Salīdzinot atlases kritērijus speciālistu un vadības līmeľa darbiniekiem, secinām, ka atlases 
kritēriji, kas abos amatu līmeľos tiek uzskatīti par svarīgiem, ir darba prasmju demonstrējums un 
personiskais iespaids. Arī izvērtējot tādus kritērijus kā profesionālās atlases kompānijas viedoklis, kā arī 
motivācijas vēstule un intervija, uzľēmēju viedoklis par speciālistu un vadības līmeľa darbiniekiem ir 
līdzīgs, jo respondenti šos kritērijus vērtē kā nenozīmīgus vai vidēji nozīmīgus, pieľemot darbā 
strādājošos. 

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)

54
 sniegtajiem un CSP

55
 publiski pieejamiem datiem. Taču jāpiebilst, ka NVA dati nav pilnīgi un 

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

Saskaľā ar CSP datiem 2011. gadā lielākais brīvo darbavietu skaits vērojams  
mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektorā (467 darbavietas), turklāt 
salīdzinājumā ar 2010. gadu brīvo darbavietu skaits šajā sektorā pieauga par 353 darbavietām. 
Nākamais pēc brīvo darbavietu skaita lielākais 2011. gadā bija finanšu pakalpojumu darbību, izľemot 
apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektors (81 darbavieta). Gada laikā brīvo darbavietu skaits šajā 
sektorā pieauga par 29 darbavietām. Nedaudz mazāks brīvo darbavietu skaits 2011. gadā bija 
apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas, kura daļa ir personiskās drošības pakalpojumi, sektorā, proti, 
2011. gadā brīvo darbavietu skaits sasniedza 74, kas bija par trīs darbavietām mazāk nekā 2010. gadā. 
Šajā sektorā lielākais brīvo darbavietu skaita samazinājums bija vērojams 2010. gadā, kad tas 
samazinājās par 89 darbavietām, salīdzinot ar 2009. gadu. 2011. gadā pārējos sektoros bija salīdzinoši 
maz brīvo darbavietu, proti, vairumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektorā – 
40 darbavietu (par 15 darbavietām vairāk nekā 2010. gadā), juridisko un grāmatvedības pakalpojumu 
sektorā – 2 darbavietas (par vienu darbavietu vairāk nekā 2010. gadā) un biroju administratīvo darbību 
un citu uzľēmumu palīgdarbību sektorā – 3 darbavietas (par sešām darbavietām mazāk nekā 
2010. gadā) (Tabula Nr. 43). 

Analizējot brīvo darbvietu īpatsvaru nozares sektoros, redzams, ka lielākais vakanču skaits 
2011. gadā vērojams apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas sektorā, proti, 0,7% no kopējā 
darbavietu skaita. Turklāt 2009. un 2010. gadā brīvo darbavietu skaits šajā sektorā bija pat lielāks – 
attiecīgi 1,6% un 0,8% no kopējā darbavietu skaita sektorā. Savukārt mazumtirdzniecības, izľemot 
automobiļus un motociklus, kā arī finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju 
uzkrāšanu, sektorā 2011. gadā brīvo darbavietu skaits bija  0,6% no kopējā darbavietu skaita katrā 
sektorā. Turklāt mazumtirdzniecības sektorā 2011. gadā brīvo darbavietu īpatsvars pieauga par 0,5%, 
salīdzinot ar 2010. gadu. Savukārt vairumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektorā 
brīvo darbavietu skaits no 2009. līdz 2011. gadam ir stabils, proti, 0,1% no kopējā darbavietu skaita 
sektorā. Arī biroju administratīvo darbību un citu uzľēmumu palīgdarbību sektorā 2011. gadā  brīvo 
darbavietu skaits bija 0,1% no kopējā darbavietu skaita sektorā, kas bija par 0,2% mazāk nekā 2010. 
gadā. Statistikas dati rāda, ka kopumā lielākais brīvo darbavietu skaits vērojams  mazumtirdzniecības, 
izľemot automobiļus un motociklus, sektorā. Šajā sektorā vērojams arī lielākais uzľēmumu un 
nodarbināto skaits, neskatoties uz to, ka lielāko apgrozījumu tomēr veido vairumtirdzniecības, izľemot 
automobiļus un motociklus, sektors. 

                                                      
 
 
54

 NVA dati reģistrēti, pamatojoties uz uzskaitē esošo iedzīvotāju sniegto informāciju, tāpēc atsevišķu profesiju nosaukumi var 
atšķirties no Profesiju klasifikatorā vai izstrādātajos profesiju standartos lietotajiem profesiju nosaukumiem 
55

 Informāciju par brīvajām darbvietām iegūst no statistikas pārskatiem ik ceturksni. No izlasē iekļautajiem respondentiem iegūtā 
informācija tiek vispārināta, izmantojot katrai izlases vienībai piešķirtos svarus. 
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Tabula Nr. 43 Brīvas darbavietas 2009. – 2011. gadā
56

 

Rādītājs Brīvo darbvietu skaits Brīvo darbvietu īpatsvars
57

 (%) 

Sektors/Gads 2009 Izmaiņas 2010 Izmaiņas 2011 2009 
Izmaiņas 

(%) 
2010 

Izmaiņas 
(%) 

2011 

(46) Vairumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 
motociklus 

23 2 25 15 40 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

(47) Mazumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un 
motociklus 

95 19 114 353 467 0,1 0,0 0,1 0,5 0,6 

(64) Finanšu pakalpojumu 
darbības, izņemot 
apdrošināšanu un pensiju 
uzkrāšanu 

50 2 52 29 81 0,3 0,1 0,4 0,2 0,6 

(69) Juridiskie un 
grāmatvedības 
pakalpojumi 

nav 
datu 

- 1 1 2 
nav 

datu 
- 

nav 
datu 

- 
nav 

datu 

(80) Apsardzes 
pakalpojumi un 
izmeklēšana 

166 -89 77 -3 74 1,6 -0,8 0,8 -0,1 0,7 

(82) Biroju administratīvās 
darbības un citas 
uzņēmumu palīgdarbības 11 -2 9 -6 3 0,5 -0,2 0,3 -0,2 0,1 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Analīzes turpinājumā attēlots brīvo darbavietu skaits uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības 
un administrēšanas  nozarē 2010. gada 31. decembrī un 2011. gada 30. novembrī (Tabula Nr. 44). Pēc 
NVA datiem vispieprasītākās profesijas uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  
nozarē ir klientu apkalpošanas speciālists, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, tirdzniecības aģents 
un tirdzniecības pārstāvis. Latvijā 2010. gada 31. decembrī šajās nozares profesijās kopumā bija 
attiecīgi 27, 37, 20 un 58 brīvas darbavietas, bet 2011. gada 30. novembrī attiecīgi 47, 87, 36 un 23 
brīvas darbavietas, turklāt gada laikā brīvo darbavietu skaits mazumtirdzniecības veikala pārdevēja 
profesijā palielinājās par 50, bet tirdzniecības pārstāvja profesijā brīvo darbavietu skaits samazinājās par 
35.  

Tabula Nr. 44 Brīvas darbavietas 2010. gada 31. decembrī un 2011. gada 30. novembrī
 58 

Profesija 
Vietu 
skaits 

30.11.2011 

Vietu 
skaits  

31.12.2010 

Brīvo 
vakanču 

skaita 
izmaiņas 

Administratīvais direktors 1 2 -1 

Administrators 3 1 2 

Algu grāmatvedis 1 0 1 

Apkopējs 22 15 7 

Apsardzes darbinieks 27 8 19 

Apsargs 21 10 11 

Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs /direktors 1 0 1 

Banku speciālists 1 0 1 

Biroja administrators 1 0 1 

Drošības inspektors 1 1 0 

Drošības speciālists 1 0 1 

Ekonomists 1 1 0 

Finanšu direktors 1 0 1 

Finanšu ekonomists 8 0 8 

Finanšu speciālists 1 3 -2 

Galvenais grāmatvedis 6 5 1 

Grāmatvedis (ceturtā līmeľa kvalifikācija) 3 2 1 

Grāmatvedis (trešā līmeľa kvalifikācija) 3 2 1 

Iekšējā audita struktūrvienības vadītājs /direktors 1 0 1 

                                                      
 
 
56

CSP datu bāzēs nav pieejama informācija par brīvajām darbavietām četru zīmju līmenī, tādēļ šajā sadaļā iekļauti dati divu zīmju 
līmenī pēc NACE 2.red klasifikatora 

57
 Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā, ko veido  aizľemto darbvietu un brīvo darbvietu skaita summa 

58
NVA 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 
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Profesija 
Vietu 
skaits 

30.11.2011 

Vietu 
skaits  

31.12.2010 

Brīvo 
vakanču 

skaita 
izmaiņas 

Inkasents 2 0 2 

Juriskonsults 1 1 0 

Jurists 1 3 -2 

Kases vadītājs 1 1 0 

Kasieris operators 1 0 1 

Klientu (korporatīvo klientu) vadītājs (privātbaľķieris) 1 0 1 

Klientu /pārdošanas konsultants 3 26 -23 

Klientu apkalpošanas operators 2 0 2 

Klientu apkalpošanas speciālists 47 27 20 

Klientu apkalpošanas vadītājs 1 1 0 

Klientu konsultants 24 2 22 

Komercdarbības konsultants 6 1 5 

Komercdarbības speciālists 6 0 6 

Komercdarījumu darbinieks 1 0 1 

Komercdirektors 1 1 0 

Komercpakalpojumu darbinieks 1 0 1 

Komplektētājs (iesaiľotājs) 4 0 4 

Konsultants 5 1 4 

Kravas pieľēmējs nosūtītājs 1 0 1 

Krāvējs (roku darba) 11 4 7 

Kvalitātes vadības sistēmu speciālists 1 0 1 

Lauksaimniecības ekonomists 1 1 0 

Lietvedības inspektors 1 0 1 

Lietvedis 1 0 1 

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 87 37 50 

Mazumtirdzniecības veikala vadītāja vietnieks 1 0 1 

Mazumtirdzniecības veikala vadītājs 5 2 3 

Noliktavas darbinieks 2 0 2 

Noliktavas pārzinis 4 5 -1 

Noliktavas strādnieks 2 4 -2 

Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā) 1 0 1 

Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors (nodokļu administrēšanas un 
muitas jomā) 1 0 1 

Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors (noliktavās) 1 0 1 

Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors (sakaros) 2 0 2 

Pārdevējs konsultants 29 30 -1 

Pārdošanas speciālists 19 17 2 

Pārdošanas vadītājs 1 0 1 

Preču iepircējs 1 0 1 

Preču iznēsātājs 1 1 0 

Projekta vadītājs 32 9 23 

Ražošanas vadītājs 2 3 -1 

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 1 0 1 

Reklāmas struktūrvienības vadītājs /direktors 1 0 1 

Restorāna vadītājs /direktors /pārvaldnieks 3 0 3 

Revidents 1 1 0 

Riska analītiķis 1 0 1 

Sagādes aģents 1 0 1 

Sistēmanalītiķis 1 1 0 

Tirdzniecības aģents 36 20 16 

Tirdzniecības direktors 1 1 0 

Tirdzniecības pārstāvis 23 58 -35 

Tirdzniecības struktūrvienības vadītājs /direktors 1 1 0 

Tirdzniecības vadītājs 2 2 0 

Tirgus pārdevējs 6 2 4 

Tirgus pētījumu analītiķis 1 0 1 

Tirgvedības un tirdzniecības speciālists 1 0 1 

Uzskaitvedis 1 0 1 

Vadītāja vietnieks /direktora vietnieks /izpilddirektors (komercpakalpojumos) 2 0 2 

Vadītāja vietnieks /izpilddirektors (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) 1 0 1 

Vadītājs /direktors (mazumtirdzniecībā) 1 0 1 

Vadītājs /direktors /pārvaldnieks (sakaros) 1 0 1 

Vadītājs /direktors /pārvaldnieks (transportā) 1 0 1 

Vairumtirdzniecības aģents 1 0 1 

Valdes vadītāja vietnieks /priekšsēdētāja vietnieks 1 1 0 

Veikala kasieris 1 9 -8 

Veikalvedis 1 0 1 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Ievērojams brīvo darbavietu skaits 2011. gada 30. novembrī bija arī tādās profesijās kā 
apsardzes darbinieks un apsargs (attiecīgi 27 un 21 brīva darbavieta), klientu konsultants  un pārdevējs 
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konsultants (attiecīgi 24 un 29) un projektu vadītājs (32). NVA dati liecina, ka lielākais brīvo darbavietu 
skaits ir profesijās, kas saistītas ar tirdzniecību.  

Lielākais brīvo darbavietu pieaugums no 2010. gada 31. decembra līdz 2011. gada 30. 
novembrim vērojams tādās profesijās kā apsardzes darbinieks (palielinājums par 19 darbavietām), 
klientu apkalpošanas speciālists (par 20), klientu konsultants (par 22), mazumtirdzniecības veikala 
pārdevējs (par 50), projektu vadītājs (par 23) un tirdzniecības aģents (par 16). Savukārt lielākais brīvo 
darbavietu samazinājums attiecīgajā laika periodā vērojams tādās profesijās kā klientu /pārdošanas 
konsultants (samazinājums par 23 darbavietām), tirdzniecības pārstāvis (par 35) un veikala kasieris (par 
8). NVA dati liecina, ka lielākajā daļā profesiju no 2010. gada 31. decembra līdz 2011. gada 30. 
novembrim vērojams brīvo darbavietu pieaugums. 

Zīmīgi, ka lielākajā daļā profesiju reģistrēto brīvo darbavietu skaits 2011. gada 30. novembrī 
nepārsniedza vienu, turklāt gandrīz visās šajās profesijās brīvo darbavietu skaits 2010. gada 31. 
decembrī nebija brīvu darbavietu vispār. 

Nākamajā tabulā sniegts apkopojums par bezdarbnieku skaitu 2011. gada 30. septembrī tajās 
uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares profesijās, kurās ir vairāk par 50 
bezdarbniekiem (Tabula Nr. 45). Pēc NVA datiem vislielākais bezdarbnieku skaits nozarē vērojams 
mazumtirdzniecības veikala pārdevēja profesijā (10 100 reģistrēto bezdarbnieku 2010. gada 31. 
decembrī ar kritumu līdz 8 564 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī). Raksturīgi, ka tieši 
mazumtirdzniecības veikala pārdevēja profesijā, kā norādīts iepriekš, 2011. gada 11 mēnešos ir 
vislielākais brīvo darbavietu skaits uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē 
(87). Turklāt NVA dati parāda, ka vērojama būtiska atšķirība starp brīvo darbavietu un bezdarbnieku, 
turklāt bezdarbnieku skaits krietni pārsniedz brīvo darbavietu skaitu. Piemēram, nozarē pieprasītākajā 
mazumtirdzniecības veikala pārdevēja profesijā bezdarbnieku skaits 2011. gadā bija 98 reizes lielāks 
nekā brīvo darbavietu skaits šajā profesijā. 

Tabula Nr. 45 Bezdarbnieku skaits 2011. gada 30. septembrī profesijās, kurās ir vairāk par 50 
bezdarbniekiem 

Profesija 

Bezdarbnieku 
skaits 

2011.gada 
30.septembrī  

Bezdarbnieku 
skaits 

2010.gada 
31.decembrī 

Bezdarbnieku skaita 
izmaiņas 

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 8 564 10 100 -1 536 

Apkopējs 5 242 5 681 -439 

Apsargs 1 628 2 182 -554 

Pārdevējs konsultants 1 232 1 428 -196 

Krāvējs (roku darba) 1 190 1 491 -301 

Kasieris 862 1 014 -152 

Iesaiľotājs (roku darba) 806 886 -80 

Administrators 756 1 015 -259 

Grāmatvedis (trešā līmeľa kvalifikācija) 744 927 -183 

Dežurants 695 806 -111 

Noliktavas pārzinis 646 867 -221 

Grāmatvedis (ceturtā līmeľa kvalifikācija) 623 841 -218 

Galvenais grāmatvedis 505 639 -134 

Projekta vadītājs 499 514 -15 

Veikala kasieris 481 508 -27 

Lietvedis 435 552 -117 

Tirdzniecības pārstāvis 422 581 -159 

Klientu apkalpošanas speciālists 406 451 -45 

Sekretārs 401 498 -97 

Ekonomists 381 438 -57 

Valdes loceklis 342 387 -45 

Grāmatveža palīgs 310 398 -88 

Noliktavas darbinieks 296 384 -88 

Komplektētājs 287 338 -51 

Komplektētājs (iesaiľotājs) 280 343 -63 

Jurists 265 318 -53 

Biroja administrators 257 312 -55 

Apsardzes darbinieks 205 191 14 

Noliktavas strādnieks 201 241 -40 

Lietvedības sekretārs 200 233 -33 

Klientu apkalpošanas operators 187 198 -11 

Mazumtirdzniecības veikala vadītājs 179 98 81 

Klientu konsultants 168 255 -87 

Tirdzniecības aģents 168 218 -50 

Apsardzes dežurants 167 175 -8 

Uzskaitvedis 165 204 -39 
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Profesija 

Bezdarbnieku 
skaits 

2011.gada 
30.septembrī  

Bezdarbnieku 
skaits 

2010.gada 
31.decembrī 

Bezdarbnieku skaita 
izmaiņas 

Tirdzniecības zāles darbinieks 160 33 127 

Veikalvedis 145 205 -60 

Prečzinis 144 176 -32 

Vecākais pārdevējs 140 156 -16 

Sagādnieks 137 234 -97 

Pārdošanas speciālists 131 160 -29 

Tirdzniecības vadītājs 120 168 -48 

Komercdirektors 108 108 0 

Brigadieris 96 173 -77 

Komercdarbības speciālists 96 44 52 

Tirdzniecības pārdevējs 95 108 -13 

Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (komercpakalpojumos) 94 86 8 

Vadītājs /direktors /pārvaldnieks (komercpakalpojumos) 91 83 8 

Algu grāmatvedis 89 127 -38 

Projekta vadītāja asistents 88 76 12 

Vecākais grāmatvedis 84 109 -25 

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 81 83 -2 

Grāmatvedības uzskaitvedis 78 106 -28 

Pārdošanas vadītājs 75 99 -24 

Produkcijas (preces) pieľēmējs 72 0 72 

Klientu /pārdošanas konsultants 69 40 29 

Banku speciālists 60 91 -31 

Finansists 60 77 -17 

Iepirkumu speciālists 59 93 -34 

Ražošanas vadītājs 56 25 31 

Asistents 55 76 -21 

Direktors (komercpakalpojumos) 55 127 -72 

Klientu apkalpošanas vadītājs 54 53 1 

Vadītājs 53 187 -134 

Juriskonsults 50 45 5 

Klientu/pārdošanas konsultants 50 139 -89 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Citas profesijas, kurās vērojams salīdzinoši augsts bezdarbnieku skaits, ir apkopējs (5 681 
reģistrēts bezdarbnieks 2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 5 242 bezdarbniekiem 2011. gada 30. 
septembrī), apsargs (2 182 reģistrēti bezdarbnieki 2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 1 628 
bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī) un pārdevējs konsultants (1 428 reģistrēti bezdarbnieki   
2010. gada 31. decembrī ar kritumu līdz 1 232 bezdarbniekiem 2011. gada 30. septembrī). Pēc NVA 
datiem kopējam bezdarbnieku skaitam nozarē ir tendence samazināties, neskatoties uz to, ka tādās 
profesijās kā apsardzes darbinieks, mazumtirdzniecības veikala vadītājs, tirdzniecības zāles darbinieks, 
komercdarbības speciālists, produkcijas (preces) pieľēmējs, pamatdarbības struktūrvienības vadītājs 
(komercpakalpojumos), direktors (komercpakalpojumos), klientu/pārdošanas konsultants, ražošanas 
vadītājs un juriskonsults analizētajā laika periodā vērojams bezdarbnieku skaita pieaugums. Turklāt 
tirdzniecības zāles darbinieka profesijā šajā laika periodā bezdarbnieku skaits palielinājās no 33 līdz 160 
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 (Tabula Nr. 46). 

Tabula Nr. 46 Informācija par profesionālās apmācības izglītības programmām par 2011. gada 10 
mēnešiem 

Izglītības programmas 
Uzsākuši 
mācības 
periodā 

Pabeiguši 
apmācību 
,t.sk. tie, 

kuri 
uzsākuši 
apmācību 

iepriekšējos 
periodos 

no tiem 

Iekārtojušies 
darbā pēc 

apmācības, 
t.sk. tie, kuri 

pabeig. 
apmācību 

iepriekšējos 
periodos 

no tiem Iekārt.darbā 
pirmo 6 

mēn.laikā 
pēc 

apmācības 
pabeig., t.sk. 

tie, kuri 
pabeig. 

apmācību 
iepriekšējos 

periodos 

no tiem 

tie, kuri 
uzsākuši 
apmācību 

2011. gadā 

tie, kuri 
pabeiguši 
apmācību 

2011. gadā 

tie, kuri 
uzsākuši un 
pabeiguši 
apmācību 

2011. gadā 

tie, kuri 
pabeiguši 
apmācību 

2011. 
gadā 

tie, kuri 
uzsākuši 

un 
pabeiguš

i 
apmācīb
u 2011. 

gadā 

Apsardzes darbs 0 0 0 159 0 0 79 0 0 

Apsardzes darbs (BD 
kuponi) 118 13 13 0 0 0 0 0 0 

Biznesa vadība - 
prof.bak.stud.progr. 0 2 0 1 1 0 1 1 0 

Bizness un tiesības ES - 
prof.maģ.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Datorizētā grāmatvedība 
(BD kuponi) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Izglītības programmas 
Uzsākuši 
mācības 
periodā 

Pabeiguši 
apmācību 
,t.sk. tie, 

kuri 
uzsākuši 
apmācību 

iepriekšējos 
periodos 

no tiem 

Iekārtojušies 
darbā pēc 

apmācības, 
t.sk. tie, kuri 

pabeig. 
apmācību 

iepriekšējos 
periodos 

no tiem Iekārt.darbā 
pirmo 6 

mēn.laikā 
pēc 

apmācības 
pabeig., t.sk. 

tie, kuri 
pabeig. 

apmācību 
iepriekšējos 

periodos 

no tiem 

tie, kuri 
uzsākuši 
apmācību 

2011. gadā 

tie, kuri 
pabeiguši 
apmācību 

2011. gadā 

tie, kuri 
uzsākuši un 
pabeiguši 
apmācību 

2011. gadā 

tie, kuri 
pabeiguši 
apmācību 

2011. 
gadā 

tie, kuri 
uzsākuši 

un 
pabeiguš

i 
apmācīb
u 2011. 

gadā 

Ekonomika - 
prof.augst.izgl.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ekonomika - 
prof.maģ.stud.progr. 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

Elektroniskā komercija - 
prof.bak.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanses - 
prof.bak.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanses un banku lietas 
- 1.līm.prof.stud.progr. 0 2 0 1 1 0 1 1 0 

Finanses un 
grāmatvedība - 
1.līm.prof.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanšu ekonomika - 
prof.maģ.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanšu menedžments - 
prof.stud.progr. 0 2 0 1 1 0 1 1 0 

Finanšu sektora vadība - 
prof.bak.stud.progr. 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

Grāmatvedība (e 
apmācība māmiľām) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Grāmatvedība-
kvalifik.paaugstināšana 0 0 0 152 0 0 76 0 0 

Grāmatvedība - 
kvalifikācijas 
paaugstināšana (BD 
kuponi) 39 12 12 0 0 0 0 0 0 

Grāmatvedība - 
1.līm.prof.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grāmatvedība un audits - 
prof.bak.stud.progr. 0 4 0 2 2 0 2 2 0 

Grāmatvedība un audits - 
prof.maģ.stud.progr. 0 18 0 12 12 0 12 12 0 

Grāmatvedība un 
finanses - 
1.līm.prof.stud.progr. 0 9 0 2 2 0 2 2 0 

Grāmatvedība un nodokļi 
(BD kuponi) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grāmatvedība, analīze 
un audits - 
prof.bak.stud.progr. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Grāmatvedība, analīze 
un audits - 
prof.stud.progr. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Grāmatvedis 0 0 0 119 0 0 9 0 0 

Grāmatvedis (BD kuponi) 867 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grāmatvedis E apm.(BD 
kuponi) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grāmatveža kvalifikācijas 
aktualizēšana (BD 
kuponi) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klientu apkalpošanas 
operators (BD kuponi) 133 58 58 4 4 4 4 4 4 

Komercdarbība - 
1.līm.prof.stud.progr. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Komercdarbība un 
uzľ.vadība - 
prof.bak.stud.progr. 0 2 0 1 1 0 1 1 0 

Komercdarbības 
organizācija - 
1.līm.prof.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Komercdarbības pamati 0 0 0 195 0 0 81 0 0 

Komerczinības - 
1.līm.prof.stud.progr. 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

Lietvedis 0 0 0 165 0 0 85 0 0 

Lietvedis (E apmācība) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Mazā biznesa 
organizēšana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mazumtirdzniecības 
komercdarbinieks (BD 
kuponi) 116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mazumtirdzniecības 
veikala pārdevējs 0 0 0 72 0 0 6 0 0 

Noliktavas pārzinis 0 0 0 27 0 0 3 0 0 

Noliktavas pārzinis (BD 
kuponi) 200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pārdošanas darba 
organizācija 0 0 0 88 0 0 46 0 0 

Projekta vadība - 
prof.maģ.stud.progr. 0 8 0 6 5 0 5 5 0 

Projektu vadība (BD 
kuponi) 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projektu vadīšana 0 0 0 277 0 0 138 0 0 
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Izglītības programmas 
Uzsākuši 
mācības 
periodā 

Pabeiguši 
apmācību 
,t.sk. tie, 

kuri 
uzsākuši 
apmācību 

iepriekšējos 
periodos 

no tiem 

Iekārtojušies 
darbā pēc 

apmācības, 
t.sk. tie, kuri 

pabeig. 
apmācību 

iepriekšējos 
periodos 

no tiem Iekārt.darbā 
pirmo 6 

mēn.laikā 
pēc 

apmācības 
pabeig., t.sk. 

tie, kuri 
pabeig. 

apmācību 
iepriekšējos 

periodos 

no tiem 

tie, kuri 
uzsākuši 
apmācību 

2011. gadā 

tie, kuri 
pabeiguši 
apmācību 

2011. gadā 

tie, kuri 
uzsākuši un 
pabeiguši 
apmācību 

2011. gadā 

tie, kuri 
pabeiguši 
apmācību 

2011. 
gadā 

tie, kuri 
uzsākuši 

un 
pabeiguš

i 
apmācīb
u 2011. 

gadā 

Projektu vadīšana (BD 
kuponi) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sekretārs 0 0 0 16 0 0 2 0 0 

Starptautiskais bizness - 
prof.maģ.stud.progr. 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

Tiesību zinātne - 
prof.maģ.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiesību zinātne - 
prof.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiesību zinātnes - 
1.līm.prof.stud.progr. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Tiesību zinātnes - 
2.līm.prof.stud.progr. 0 3 0 2 2 0 2 2 0 

Tiesību zinātnes - 
prof.bak.stud.progr. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tiesību zinātnes - 
prof.maģ.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tūrisma komercdarbības 
organizēšana (BD 
kuponi) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tūrisma organizācija un 
vadība - 
prof.bak.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tūrisma stratēģiskā 
vadība - 
prof.maģ.stud.progr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tūrisma 
uzľēmējdarbības 
vadītājs - 
prof.bak.stud.progr. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Uzľēmējdarbība - 
1.līm.prof.augst.izgl.stud.
progr. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Uzľēmējdarbība - 
2.līm.prof.augst.stud.pro
gr. 0 2 0 2 2 0 2 2 0 

Uzľēmējdarbība - 
prof.bak.stud.progr. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Uzľēmējdarbība NĪ sfērā 
- 1.līm.prof.stud.progr. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Uzľēmējdarbība un 
vadīšana - 
prof.bak.stud.progr. 0 2 0 1 1 0 1 1 0 

Uzľēmējdarbības 
ekon.un 
administrat.darbs - 
prof.bak.stud.progr. 0 2 0 1 1 0 1 1 0 

Uzľēmējdarbības 
ekon.un 
administrat.darbs - 
prof.stud.progr. 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

Uzľēmējdarbības 
organizācija un vadība - 
prof.stud.progr. 0 2 0 2 1 0 1 1 0 

Uzľēmējdarbības vadība 
- prof. maģ. stud. progr. 0 33 0 12 12 0 12 12 0 

Uzľēmējdarbības vadība 
-  prof.bak. stud.progr. 0 12 0 7 7 0 7 7 0 

Uzľēmējdarbības vadība 
un administrēšana - prof. 
maģ. stud. progr. 0 12 0 5 5 0 5 5 0 

Vadības zinības - prof. 
maģ. stud. progr. 0 5 0 4 4 0 4 4 0 

Veikala kasieris 0 0 0 13 0 0 0 0 0 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Pēc NVA sniegtās informācijas vislielākais skaits bezdarbnieku 2011. gada 10 mēnešos 
mācības uzsākuši grāmatveža (867 personas ar bezdarbnieku kuponiem), klientu apkalpošanas 
operatora (133), noliktavas pārziľa (200), mazumtirdzniecības komercdarbinieka (116), apsardzes 
darbinieka (118) un projektu vadītāja (72) profesijā. Visu iepriekš minēto profesiju apmācību uzsākušie 
izmantojuši bezdarbnieku kuponus. 

Arī lielākais skaits 2011. gada 10 mēnešos apmācību beigušo darba meklētāju vērojams klientu 
apkalpošanas operatora (58) profesijā. Vislielākais to bezdarbnieku skaits, kuri pēc apmācības atraduši 
darbu, t.sk. tie, kuri beiguši apmācību iepriekšējos periodos, vērojams  tādās profesijās kā grāmatvedis 
(119), lietvedis (165) un profesijās, kas apgūtas izglītības programmās „Projektu vadīšana” (277), 
„Komerczinību pamati” (195), „Apsardzes darbs” (159), „Grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšana” 
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(152) vērojams salīdzinoši liels bezdarbnieku skaits, kuri pēc apmācības atraduši darbu, t.sk. tie, kuri 
beiguši apmācību iepriekšējos periodos. 

Arī to bezdarbnieku vidū, kuri atraduši darbu pirmo sešu mēnešu laikā pēc apmācības, t.sk. tie, 
kuri beiguši apmācību iepriekšējos periodos, vislabākie rādītāji ir tādās izglītības programmās kā 
„Projektu vadīšana” (138), „Apsardzes darbs” (79), „Grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšana” (76), 
„Komerczinību pamati” (81), kā arī lietveža profesijā (85). Kopumā NVA dati liecina, ka vairākās 
profesijās vērojams  ne tikai salīdzinoši liels brīvo darbavietu skaits, bet arī bezdarbnieku skaits un to 
personu skaits, kas pēc apmācības beigšanas konkrētajā profesijā atraduši darbu. Šādas tendences 
vērojamas, piemēram, mazumtirdzniecības veikala pārdevēja, projektu vadītāja un apsardzes darbinieka 
profesijā.  

7.6. Darba resursu piedāvājums un to ietekmējošie faktori 
Tālāk sniegts uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  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 speciālistu līmeľa darbiniekus un vadības līmeľa darbiniekus.  

 
Attēls Nr. 58 

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

 

Analizējot respondentu atbildes, var secināt, ka kopumā visi darbiniekus piesaistošie faktori 
vadības līmenī ir novērtēti ļoti augstu. Aptaujas dati liecina, ka ļoti svarīgi kritēriji darbiniekiem, kas 
pretendē uz vadības līmeľa pozīcijām uzľēmumā, ir atalgojums (65,8% respondentu norādīja, ka tas ir 
ļoti svarīgs faktors, bet 30,3% respondentu, ka tas ir svarīgs faktors), stabils darba nodrošinājums 
ilgtermiľā (attiecīgi 59,6% un 29,4%), sociālās garantijas (attiecīgi 49,6% un 35,5%) un izaugsmes 
iespējas (attiecīgi 48,2% un 36,4%). Salīdzinoši zemāk tiek vērtēti tādi faktori kā profesijas un nozares 
prestižs, ko attiecīgi 72,8% un 61% respondentu novērtēja kā svarīgus vai ļoti svarīgus, piešķirot 
vērtējumu „4” vai „5” (Attēls Nr. 58). 
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Attēls Nr. 59 

Darbinieku piesaisti ietekmējošie faktori speciālistu līmenī (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Arī speciālistu līmenī vissvarīgākie darbinieku piesaisti ietekmējošie kritēriji ir atalgojums (66,2% 
respondentu norādīja, ka tas ir ļoti svarīgs faktors, bet 31,1% respondentu, ka tas ir svarīgs faktors) un 
stabils darba nodrošinājums ilgtermiľā (attiecīgi 61% un 27,2%). Kā maznozīmīgākos faktorus, līdzīgi kā 
vadības līmeľa darbiniekiem, uzľēmēji norādīja nozares un profesijas prestižu (Attēls Nr. 59). 

Salīdzinot faktorus, kurus ľem vērā darbinieki, stājoties darbā speciālistu un vadības līmeľa 
darbiniekiem, secinām, ka abos līmeľos svarīgākais darbiniekus piesaistošais faktors ir atalgojums, bet 
mazāk svarīgi faktori pēc respondentu domām ir profesijas un nozares prestižs. Aptaujas rezultāti 
liecina, ka uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozarē strādājošiem būtisks 
šķiet stabils finansiālais un darba nodrošinājums ilgtermiľā attiecīgajā amatā, bet finansiālā izteiksmē 
grūti novērtējami kritēriji, piemēram, profesijas un nozares prestižs, darbiniekiem ir mazāk svarīgi, jo 
īstermiľa tie nedod finansiālu labumu. 

Uzľēmēju aptaujas rezultāti ir salīdzināmi ar Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības 
pārstāves viedokli, kura norāda, ka kopumā pats svarīgākais aspekts darbinieku piesaistē ir stabilitāte, 
ko spēj nodrošināt uzľēmums, kā arī pārliecība par to, ka šis uzľēmums pastāvēs. Tāpat arodbiedrības 
pārstāve norāda, ka galvenie faktori, kas nosaka nozares uzľēmumu iespējas piesaistīt darbiniekus, ir 
uzľēmuma prestižs un reputācija, regulāra darba samaksas nodrošinājums, sociālās garantijas, kā arī 
droša darba vide.  

Izvērtējot nozares uzľēmumu iespējas piesaistīt darbiniekus, arī Latvijas Komercbanku 
asociācijas pārstāve norāda, ka būtiskākais faktors ir uzľēmuma atalgojuma politika un uzľēmuma 
reputācija, kā arī spēja nodrošināt darbiniekus ar interesantu darbu. Līdz ar to uzľēmumiem saviem 
darbiniekiem nepieciešams nodrošināt pārmaiľas darba vidē, piemēram, personāla politikai paredzot 
darbinieku iekšējo rotāciju starp pozīcijām dažādos organizatoriskās struktūras līmeľos gan vertikāli, 
gan horizontāli. 

Atalgojuma tendenču raksturojums 

Analizējot darbinieku atalgojuma
59

 tendences uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas nozarē sadalījumā pa algu apmēriem un darbinieku līmeľiem, var secināt, ka 5,4% 
vadības līmenī strādājošo saľem atalgojumu virs 1 000 latiem mēnesī. Savukārt speciālistu līmenī ar 
augstāko izglītību strādājošie atalgojumu virs 1 000 latiem mēnesī nesaľem nevienā uzľēmumā, bet 
speciālistu līmenī ar profesionālo vidējo un arodizglītību atalgojumu virs 1000 latiem mēnesī saľem 
0,8% strādājošo. 34,9% respondentu norādīja, ka uzľēmumos administratīvajā līmenī nav darbinieku ar 
profesionālo vidējo un arodizglītību, savukārt 25,9% respondentu norādīja, ka šajā  līmenī uzľēmumos 
nav darbinieku ar augstāko izglītību. (Attēls Nr. 60) 

                                                      
 
 
59

 Vidējais pilnas slodzes atalgojums mēnesī (Ls) pirms nodokļu samaksas 
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Attēls Nr. 60 

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

 

Vienkāršo profesiju (pakalpojumu sniegšanas) līmenī 31% nodarbināto saľem atalgojumu līdz 
200 latiem mēnesī, bet 28,3% strādājošo atalgojums ir no 201 līdz 300 latiem mēnesī. 

 
Attēls Nr. 61 

Uzņēmēju prognozes par atalgojuma izmaiņām uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas nozarē 2012. gadā (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Aptaujas rezultāti liecina, ka uzľēmēju prognozes par atalgojuma izmaiľām 2012. gadā ir 
piesardzīgas, jo 53,9% respondentu prognozē, ka nozarē kopumā atalgojums 2012. gadā paliks tādā 
pašā līmenī, bet piektā daļa (23,7%) aptaujāto prognozē atalgojuma pieaugumu robežās līdz 10% (Attēls 
Nr. 61). Finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, kā arī juridisko un 
grāmatvedības pakalpojumu sektorā attiecīgi 8,3% un 3,7% uzľēmēju 2012. gadā prognozē pat vairāk 
nekā 30% atalgojuma pieaugumu. Turklāt finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un 
pensiju uzkrāšanu, un personiskās drošības darbību sektorā neviens no aptaujātajiem uzľēmumu 
pārstāvjiem neuzskata, ka atalgojums 2012. gadā varētu samazināties. 

31.0% 

20.8% 

16.2% 

11.6% 

11.1% 

19.8% 

28.3% 

25.8% 

16.2% 

15.1% 

11.1% 

16.8% 

11.5% 

17.5% 

16.9% 

12.8% 

12.0% 

10.2% 

6.2% 

12.5% 

18.5% 

12.8% 

14.8% 

18.0% 

5.0% 

8.5% 

10.5% 

13.9% 

9.0% 

3.8% 

11.1% 

11.4% 

23.0% 

15.8% 

20.0% 

34.9% 

25.9% 

9.6% 

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

Vienkāršo profesiju līmenī  

Speciālistu līmenī ar profesionālo vidējo un 
arodizglītību 

Speciālistu līmenī ar augstāko izglītību 

Administratīvajā līmenī ar profesionālo vidējo un 
arodizglītību 

Administratīvajā līmenī ar augstāko izglītību 

Vadības līmenī 

Līdz 200 201-300 301-400 401-500 501-700 701-1000 Virs 1000 Nav šādu darbinieku 

3.7% 

8.3% 

0.7% 

1.8% 

6.3% 

8.3% 

8.3% 

25.0% 

8.3% 

16.7% 

16.7% 

11.9% 

14.0% 

18.8% 

33.3% 

25.9% 

33.3% 

21.6% 

23.7% 

43.8% 

50.0% 

46.3% 

33.3% 

60.4% 

53.9% 

3.7% 

2.2% 

2.2% 

6.3% 

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

(82.1)Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības, 
(82.3)Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 

pakalpojumi, (82.9)Citur neklasificētas uzľēmējdarbības … 

(80.1)Personiskās drošības darbības 

(69)Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

(64)Finanšu pakalpojumu darbības, izľemot apdrošināšanu 
un pensiju uzkrāšanu 

(46)Vairumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus, 
(47) Mazumtirdzniecība, izľemot automobiļus un 

motociklus 

Nozarē kopumā 

Pieaugs virs 30% Pieaugs 20-30% Pieaugs 10-20% 

Pieaugs līdz 10% Paliks tādā pašā līmenī Samazināsies par 10% 

Samazināsies 10-20% Samazināsies 20-30% Samazināsies virs 30% 
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7.7. Nozares personāla plānošana 
Pētījuma ietvaros tika analizētas profesijas un to pieprasījuma tendences pēc trīs gadiem, 

pamatojoties uz uzľēmēju aptaujas rezultātiem. Turpinājumā sniegti aptaujas rezultāti nozarē kopumā 
un katram sektoram atsevišķi. 

 
Attēls Nr. 62 

Uzņēmumu darbinieku skaits šobrīd un prognoze pēc trīs gadiem nozarē kopumā (%) 
Avots: Aptaujas dati

60
 

 

Pēc aptaujas datiem redzams, ka šobrīd vispārstāvētākās profesijas nozarē kopumā ir 
mazumtirdzniecības pārdevējs (26,2%), apsardzes darbinieks (12,2%) un apkopējs (11,3%). Arī 
prognozes pēc trīs gadiem rāda, ka vispārstāvētākās profesijas būs mazumtirdzniecības pārdevējs 
(27,2%) un apsargs (13%), bet apkopēju skaits saruks līdz 9%. Kopumā visās analizētajās profesijās 
darbinieku skaita īpatsvars pašlaik un prognozē pēc trīs gadiem ir līdzīgs (Attēls Nr. 62). 

 
Attēls Nr. 63 

Uzņēmumu darbinieku skaits šobrīd un prognoze pēc trīs gadiem vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, sektorā  

Avots: Aptaujas dati 
 

                                                      
 
 
60 Attēlos iekļautie profesiju nosaukumi atbilst darba devēju norādītajam veiktās uzľēmēju aptaujas ietvaros 
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Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektorā 
pārstāvētākā profesija šobrīd ir mazumtirdzniecības pārdevējs (44,8%). Nākamās pēc strādājošo skaita 
pārstāvētākās profesijas šobrīd ir apkopējs (11,9%) un pārdevējs – konsultants (6%). Arī prognozē pēc 
trīs gadiem šīs profesijas minētas kā pārstāvētākās, turklāt vēl vairāk palielināsies mazumtirdzniecības 
pārdevēju īpatsvars (46,8%). Pieaugums prognozēts arī klientu apkalpošanas speciālista (no 1,8% 
šobrīd līdz 2,9% prognozē pēc trīs gadiem), noliktavas darbinieka (no 3,2% šobrīd līdz 3,6% prognozē 
pēc trīs gadiem), kā arī iepirkumu speciālista (no 2,3% šobrīd līdz 2,6% prognozē pēc trīs gadiem) 
profesijā. Savukārt pārējās pārstāvētākajās profesijās pēc trīs gadiem uzľēmēji prognozē nelielu 
darbinieku skaita samazinājumu (Attēls Nr. 63). 

Pamatojoties uz SIA „Rimi” pārstāves sniegto informāciju, nākotnē darba tirgū saglabāsies 
pieprasījums pēc speciālistiem, kuriem piemīt prasmes veikalā atbilstoši izvietot produktus, kā arī 
darbiniekiem, kuri prot strādāt ar kases aparātiem. Uzľēmuma pārstāve norāda, ka tirdzniecības 
uzľēmumos nākotnē palielināsies pieprasījums pēc darbiniekiem ar labām datorprasmēm, piemēram, 
pasūtījumu plānošanas, loģistikas, preču pieľemšanas un veikalu vadības sistēmām. Ľemot vērā to, ka 
nozares uzľēmumi arvien vairāk meklē iespējas samazināt roku darbu, arvien pieaug pieprasījums pēc 
speciālistiem, kuriem ir iemaľas darbā ar preču pasūtīšanu ar elektronisko iepirkumu sistēmas 
starpniecību. 

 
Attēls Nr. 64 

Uzņēmumu darbinieku skaits šobrīd un prognoze pēc trīs gadiem finanšu pakalpojumu darbību, 
izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektorā 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektoru, 
pārstāvētākās profesijas šajā sektorā pašlaik ir sekretārs (10,7%), grāmatvedis (10,1%), jurists (7,6%) 
un projektu vadītājs (7%). Uzľēmēju prognoze pēc trīs gadiem rāda, ka būtiski pieaugs sekretāru un 
grāmatvežu skaits (līdz 14,1%). Turklāt prognozēts arī aktīvu pārvaldes speciālistu īpatsvara pieaugums 
no 5,9% pašlaik līdz 8,7% pēc trīs gadiem, kamēr projektu vadītāju skaits saruks no 7% šobrīd līdz 5% 
prognozē pēc trīs gadiem (Attēls Nr. 64). 

Saskaľā ar Latvijas Biznesa Konsultantu asociācijas pārstāvja viedokli nozares darba tirgus 
pieprasījums un piedāvājums ir cieši saistīts ar citu nozaru attīstību. Asociācijas pārstāvis tuvāko trīs 
gadu laikā prognozē nozares izaugsmi, norādot, ka tādējādi arī pieprasījums pēc nozares speciālistiem 
kopumā augs. Papildus tam, ľemot vērā to, ka mazajiem un mikrouzľēmumiem ir salīdzinoši grūti 
nodrošināt visas uzľēmumu darbībai nepieciešamās atbalsta funkcijas, palielināsies ārpakalpojumu 
loma, līdz ar to arī pieprasījums pēc darbiniekiem, kas sniedz ārpakalpojumus, piemēram, grāmatvedībā 
un personāla vadībā. Savukārt konsultāciju jomā darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu arvien vairāk 
noteikts konkrētu projektu specifika, tādējādi īpaši vietējie uzľēmumi saistībā ar ierobežoto  tirgu strādās 
kā operatori, kuri no projekta uz projektu piesaista atbilstošās kompetences speciālistus.  

Izvērtējot profesiju pieprasījumu, Latvijas Biznesa Konsultantu asociācijas pārstāvis norāda, ka 
pēdējā laikā ļoti pieprasīta ir tāda profesija kā projektu vadītājs, neatkarīgi no profesijas specialitātes. 
Ľemot vērā to, ka mūsdienās vērojama tendence profesijām saplūst, darba tirgū specializācijas kļūst 
plašākas un arvien pieprasītāki kļūst plaša profila speciālisti. Piemēram, viena no tendencēm mazajos 
uzľēmumos ir tā, ka vadītājam ir jāpārzina virkne jomu un jāspēj attiecīgajām jomām piesaistīt 
speciālistus no malas (ārpakalpojumi).  
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Asociācijas pārstāvis piebilst, ka šāda nepieciešamība pēc plaša profila speciālistiem būtu 
jāľem vērā izglītības iestādēs, veidojot izglītības programmas un sagatavojot speciālistus, atbilstoši 
darba tirgus vajadzībām. To varētu nodrošinot izveidojot bāzes profesiju, kuru pēc tam absolvents var 
papildināt darba mūža gaitā ar dažādām specializācijām.  

Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāve norāda, ka finanšu pakalpojumu darbību, izľemot 
apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektora darbu raksturo ļoti augsta darba intensitāte. Tādējādi 
gadījumos, kad uzľēmējdarbību nepieciešams paplašināt, tas tiek veikts, izmantojot jau esošos 
pieejamos darbaspēka resursus. Izvērtējot darbaspēka pieprasījumu asociācijas pārstāve norāda, ka 
šajā sektorā ir ļoti augstas prasības pret darbiniekiem, piemēram, jau zemākajos amatu līmeľos tiek 
pieprasītas pat trīs darba valodu zināšanas. Analizējot darba tirgus pieprasījumu pēc konkrētām 
profesijām, asociācijas pārstāve norāda, ka šobrīd darba tirgū trūkst juristu, kuri strādātu finanšu 
pakalpojumu sektorā un pārzinātu trīs darba valodas praktiskā pielietojuma līmenī.  

 

 
Attēls Nr. 65 

Uzņēmumu darbinieku skaits šobrīd un prognoze pēc trīs gadiem juridisko un grāmatvedības 
pakalpojumu sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

 

Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā šobrīd pārstāvētākā profesija ir grāmatvedis, 
proti, 61% no visiem sektora darbiniekiem. Nākamā pēc darbinieku skaita pārstāvētākā profesija šobrīd 
ir finansists (5%) un jurists (3,8%). Arī prognozē pēc trīs gadiem redzams, ka grāmatvežu skaits saruks 
tikai nedaudz (līdz 58,4%). Prognozēts, ka arī pieprasījums pēc auditoriem samazināsies no 3,8% šobrīd 
līdz 2,1% pēc trīs gadiem, kamēr nedaudz pieaugs ekonomistu īpatsvars (no 2,5% šobrīd līdz 3,8% pēc 
trīs gadiem) (Attēls Nr. 65). Tajā pašā laikā jāľem vērā, ka nozares eksperti intervijās norādīja, ka 
ekonomista profesija vairāk ir asociējama ar akadēmisko darbību un bieži vien uzľēmēji zem šī 
nosaukuma saprot finansistu vai grāmatvedi. 
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Attēls Nr. 66 

Uzņēmumu darbinieku skaits šobrīd un prognoze pēc trīs gadiem personiskās drošības darbību 
 sektorā 

Avots: Aptaujas dati 
 

Personiskās drošības darbību sektorā šobrīd pārstāvētākās profesijas ir apsardzes darbinieks 
(56,5%), patruļnieks (11,2%) un drošības speciālists (7,8%). Prognozē pēc trīs gadiem var redzēt 
diezgan straujas izmaiľas. Joprojām vairākumā būs apsardzes darbinieki, kuru īpatsvars sektorā pēc 
trīs gadiem vēl nedaudz pieaugs no 56,5% līdz 58,6%, kamēr patruļnieku īpatsvars ievērojami 
samazināsies no 11,2% līdz 1,9%. Prognozēts, ka drošības speciālistu īpatsvars nedaudz samazināsies 
(no 7,8% šobrīd līdz 7,5% prognozē pēc trīs gadiem), bet miesassargu īpatsvars strauji pieaugs (no 
2,2% šobrīd līdz 11,5% prognozē pēc trīs gadiem).  

Kā intervijās norādījuši personiskās drošības darbību sektora eksperti, ir nepieciešamas 
izmaiľas pašreiz esošajā apsardzes darbinieku apmācības sistēmā, gan nodrošinot šīs programmas kā 
profesionālās pilnveides programmas, gan arī nodrošinot profesionālās izglītības programmas, kurās 
tiktu apmācīti augstāka līmeľa speciālisti – nodrošinot gan cilvēku tālāku izaugsmi, gan arī sektora 
attīstību. Lai to realizētu būtu nepieciešama saskaľota darbība starp LR Iekšlietu ministriju un LR 
Izglītības un zinātnes ministriju. 

 
Attēls Nr. 67 

Uzņēmumu darbinieku skaits šobrīd un prognoze pēc trīs gadiem biroju administratīvo darbību 
un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, citur 

neklasificēto uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektorā 
Avots: Aptaujas dati 

 

56.5% 

11.2% 
7.8% 

2.7% 

2.7% 2.3% 

2.2% 
1.9% 1.8% 

1.6% 

58.6% 

1.9% 

7.5% 2.8% 

2.2% 1.3% 

11.5% 

1.9% 1.5% 

1.9% 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

70.0% 

Skaits šobrīd Prognoze pēc 3 gadiem 

61.3% 

8.2% 6.4% 
5.9% 4.5% 

2.9% 2.7% 

55.1% 

6.4% 3.4% 
8.1% 

3.8% 
6.8% 3.2% 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

70.0% 

Skaits šobrīd Prognoze pēc 3 gadiem 



 

90 
 

Biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu, citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektorā šobrīd pēc 
darbinieku skaita pārstāvētākās profesijas ir apkopējs (61,3%), remontstrādnieks (8,2%) un noliktavas 
darbinieks (6,4%). Prognozē pēc trīs gadiem šo profesiju pārstāvju skaits nedaudz saruks, kamēr 
pieaugs pieprasījums pēc grāmatvežiem (no 5,9% šobrīd līdz 8,1% pēc trīs gadiem) un loģistikas 
speciālistiem ( no 2,9% šobrīd līdz 6,8% pēc trīs gadiem) (Attēls Nr. 67). 

Aptaujas rezultāti liecina, ka desmit pārstāvētāko profesiju īpatsvars ir atšķirīgs. Piemēram, 
šobrīd un prognozē pēc trīs gadiem vairāk par pusi šajā sektorā nodarbināto strādā apkopēja profesijā, 
bet pārējās profesijās strādā vien  3% - 8% no darbinieku kopskaita sektorā. Līdzīgas tendences 
vērojamas arī iepriekš analizētajā juridisko un grāmatvedības pakalpojumu, kā arī personiskās drošības 
darbību sektorā, kur vairāk par pusi darbinieku strādā grāmatveža un apsardzes darbinieka profesijā, bet 
pārējās profesijās strādājošo īpatsvars ir salīdzinoši neliels. 
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8. Profesionālās izglītības piedāvājums 

8.1. Profesionālās izglītības raksturojums, esošo 
programmu uzskaitījums 

8.1.1. Nozares izglītības programmas 
Saskaľā ar Nacionālās izglītības iespēju datu bāzes (NIID) un Augstākās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas centra (AIKNC) publiski pieejamo informāciju Latvijā ar uzľēmējdarbības, finanšu, 
grāmatvedības un administrēšanas  nozari saistītās profesijas var apgūt 71 izglītības iestādē (Pielikums 
Nr. 4), t.sk. augstskolās, koledžās, profesionālās izglītības iestādēs.  

 
Kopumā uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē profesionālo 

izglītību iespējams apgūt dažādos līmeľos -  no arodizglītības līdz augstākajai izglītībai. Nākamajā 
tabulā attēlots, kādās profesijās un kurās Latvijas izglītības iestādēs pašlaik tiek piedāvātas akreditētas 
studiju programmas šajā nozarē (Tabula Nr. 47). 

Tabula Nr. 47 Latvijas izglītības iestādes uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas nozarē

61
  

Npk. Profesija 
Kvalifikācijas 

līmenis 
Izglītības iestādes 

1 Bankas kasieris 2 SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 

2 
Klientu apkalpošanas 
operators 2 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs” 
„Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola „Citadele” 
Mācību centrs „LatInSoft” 
Mācību centrs „BUTS” 

3 Lietvedis 2 

Mācību centrs „BUTS” 
Profesionālās izaugsmes centrs 
„Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola „Citadele" 
SIA „Latgales mācību centrs" 
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs" Jūrmalas Profesionālā vidusskola 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
Rīgas 3. arodskola 
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 
SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs 
Mācību centrs „LatInSoft" 
Rietumzemgales PIKC „Jelgavas Amatniecības vidusskola" 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
Ogres Valsts tehnikums 
PIKC

62
 „Rīgas Valsts tehnikums" 

4 
Mazumtirdzniecības 
aģents 2 SIA „Latgales mācību centrs" 

5 
Mazumtirdzniecības 
veikala pārdevējs 2 

SIA „Latvijas neatkarīgais materiālu un iekārtu sertifikācijas centrs" Mācību centrs 
SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" mācību centrs 
SIA „Latgales mācību centrs" 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
SIA mācību centrs „Austrumvidzeme" 
Jelgavas Amatu vidusskola 
SIA „Darba Drošības Serviss" 
SIA „BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS" 
Ventspils Profesionālā vidusskola 
Daugavpils Tirdzniecības skola 
Profesionālās izaugsmes centrs 
Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs" 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums" 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

6 Noliktavu ekspeditors 2 Mācību centrs „BUTS" 

                                                      
 
 

61
 Saskaľā ar 2008. gada 2. decembra MK noteikumiem Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju " vairumtirdzniecība 

un mazumtirdzniecības sektors ietver arī nekustamā īpašuma tirdzniecību un apsaimniekošanu. Savukārt šī Pētījuma robežas  
noteiktas pēc NACE klasifikācijas, kas neietver nekustamā īpašuma tirdzniecību un apsaimniekošanu (skatīt sadaļu 4. Pētāmās 
nozares robežas), tādējādi profesionālās izglītības raksturojums nekustamā īpašuma tirdzniecības un apsaimniekošanas jomai ši 
Pētījuma ietvaros nav veikts. 

62
 Profesionālās izglītības kompetences centrs 
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Npk. Profesija 
Kvalifikācijas 

līmenis 
Izglītības iestādes 

7 Veikala kasieris 2 

Mācību centrs „BUTS" 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
SIA „Latgales mācību centrs" 
Jelgavas Amatu vidusskola 

8 Finanšu darbinieks 3 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums" 

9 Grāmatvedis 3 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola 
Komplekss Citadele SIA Profesionālo Studiju Skola „Citadele" 
Mācību centrs „LatInSoft" 
Malnavas koledža 
SIA mācību centrs „Austrumvidzeme" 
Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
Bebrenes Profesionālā vidusskola 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 
Rīgas Tirdzniecības tehnikums 
Zaļenieku arodvidusskola 
Cīravas arodvidusskola 
Rīgas Uzľēmējdarbības koledža 
Profesionālās izaugsmes centrs 
Mācību centrs „BUTS" 
Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā vidusskola 
SIA „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" 
Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs" 
Profesionālā vidusskola „RIMAN" 
SIA „Grāmatvedības un finanšu koledža" 
SIA „Latgales mācību centrs" 
Daugavpils Valsts tehnikums 
Valmieras Profesionālā vidusskola 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums" 
Ogres Valsts tehnikums 
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums" 
Ziemeļkurzemes PIKC „Ventspils profesionālā vidusskola" 

10 

Klientu apkalpošanas 
speciālists 3 

Daugavpils Valsts tehnikums 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums" 
Ogres Valsts tehnikums 
RSEBAAs Profesionālā Vidusskola „VICTORIA" 
Zaļenieku arodvidusskola 
Mācību centrs „BUTS" 
PIKC „Rīgas Tehniskā koledža" 

11 
Komercpakalpojumu 
darbinieks 3 

Profesionālās izaugsmes centrs 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums" 
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums" 

12 
Komercdarījumu 
darbinieks 3 

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums" 

13 

Mazumtirdzniecības 
komercdarbinieks 3 Laidzes Profesionālā vidusskola 

14 Noliktavas pārzinis 3 

SIA „Latvijas neatkarīgais materiālu un iekārtu sertifikācijas centrs" Mācību centrs 
SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 
Mācību centrs „BUTS" 
SIA „Latgales mācību centrs" 
SIA „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" 

15 Sekretārs 3 

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 
Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs" 
Cīravas arodvidusskola 
„Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola „Citadele" 
Jelgavas Amatniecības vidusskola 
SIA „Latgales mācību centrs" 
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola 
Saulaines Profesionālā vidusskola 
Laidzes Profesionālā vidusskola 
Profesionālās izaugsmes centrs 
SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs 
Mācību centrs „LatInSoft" 
Priekuļu un Jāľmuižas Valsts tehnikums 
Daugavpils Valsts tehnikums 
Aizkraukles Profesionālā vidusskola 
SIA „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums" 
Ogres Valsts tehnikums 
Rietumzemgales PIKC „Jelgavas Amatniecības vidusskola" 
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums" 
Cīravas arodvidusskola 
PIKC „Rīgas Tehniskā koledža" 
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 

17 Banku speciālists  4 Banku augstskola  
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Npk. Profesija 
Kvalifikācijas 

līmenis 
Izglītības iestādes 

18 Biroja administrators  4 

Liepājas Universitāte  
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  
SIA „Biznesa vadības koledža"  
Rīgas Tehniskā koledža 

19 Drošības speciālists  4 SIA „Biznesa augstskola Turība"  

20 Finanšu speciālists  4 
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  
SIA „Biznesa vadības koledža" 

21 Grāmatvedis  4 

SIA „Biznesa augstskola Turība"  
SIA „Latvijas Biznesa koledža"  
Grāmatvedības un finanšu koledža  
Jēkabpils Agrobiznesa koledža  
Sociālās integrācijas valsts aģentūra 
Rīgas Uzľēmējdarbības koledža  
Rīgas Tehniskā universitāte  

22 
Mārketinga un 
tirdzniecības speciālists  4 

SIA „Biznesa vadības koledža"  
Sociālās integrācijas valsts aģentūra  
Ekonomikas un kultūras augstskola 

23 

Reklāmas 
uzņēmējdarbības 
pakalpojumu speciālists  4 SIA „Biznesa augstskola Turība"  

24 
Tirgzinības un 
tirdzniecības speciālists  4 SIA „Biznesa augstskola Turība"  

25 

Uzņēmējdarbības 
speciālists 
lauksaimniecībā  4 Malnavas koledža  

26 Jurista palīgs 4 

Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Juridiskā koledža  
SIA „Biznesa augstskola Turība"  
SIA „Biznesa vadības koledža"  
SIA „Latvijas Biznesa koledža" 

43 Ekonomists  5 

Latvijas Universitāte  
Rīgas Tehniskā universitāte  
Sociālo tehnoloģiju augstskola  
Ekonomikas un kultūras augstskola  
Banku augstskola  

27 
Elektroniskās 
komercijas speciālists  5 

Latvijas Universitāte  
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  
Rēzeknes Augstskola 

28 Finansists  5 

Latvijas Universitāte  
Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Banku augstskola  
Rēzeknes Augstskola 

29 Finanšu analītiķis  5 

Rīgas Tehniskā universitāte  
Banku augstskola  
Latvijas Universitāte  
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

30 

Loģistikas 
struktūrvienības 
vadītājs  5 

Liepājas Universitāte  
Rīgas Tehniskā universitāte 

31 Projektu vadītājs  5 

Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola  
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  
Latvijas Universitāte 

32 
Restorānu un viesnīcu 
vadītājs  5 Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

33 
Rīgas Aeronavigācijas 
institūts  5 Transporta uzľēmuma vadītājs  

34 
Tūrisma nozares 
uzņēmumu vadītājs  5 Liepājas Universitāte  

35 
Tūrisma un atpūtas 
organizācijas vadītājs  5 Vidzemes Augstskola  

36 
Tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumu vadītājs  5 Baltijas Starptautiskā akadēmija  

37 

Tūrisma 
uzņēmējdarbības 
vadītājs  5 Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  

38 

Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) 
speciālists  5 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža  
Rīgas Uzľēmējdarbības koledža  
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  
Juridiskā koledža  
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  
Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Alberta koledža  
Banku augstskola  
SIA „Latvijas Biznesa koledža"  
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  
Grāmatvedības un finanšu koledža  
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

http://www.aiknc.lv/standarti/Gramatvedis.doc
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=21
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=21
http://www.aiknc.lv/standarti/EkonomistsPS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/EleKomSpecPS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/EleKomSpecPS.pdf
http://www.aiknc.lv/standarti/finansistsPS.pdf
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=27
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=27
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=20
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Npk. Profesija 
Kvalifikācijas 

līmenis 
Izglītības iestādes 

39 
Uzņēmējdarbības 
vadītājs  5 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  
Baltijas Starptautiskā akadēmija 

40 
Uzņēmumu un iestāžu 
vadītājs  5 

Vidzemes Augstskola  
Latvijas Universitāte  
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  
Rēzeknes Augstskola  
SIA „Biznesa augstskola Turība"  
Daugavpils Universitāte  
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  
Rīgas Ekonomikas augstskola 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  
Ventspils Augstskola  
Baltijas Starptautiskā akadēmija  
Banku augstskola  
Rīgas Tehniskā universitāte  
Liepājas Universitāte 

41 
Vadītājs transporta un 
biznesa loģistikā  5 Transporta un sakaru institūts  

42 Juriskonsults 5 

Daugavpils Universitāte  
Rēzeknes Augstskola  
Rīgas Stradiľa universitāte  
SIA „Biznesa augstskola Turība"  
Sociālo tehnoloģiju augstskola 

44 Jurists 5 

Daugavpils Universitāte  
Latvijas Universitāte  
Rēzeknes Augstskola  
Rīgas Stradiľa universitāte  
SIA „Biznesa augstskola Turība"  
Sociālo tehnoloģiju augstskola 

Avots: Izglītības kvalitātes valsts dienests 
 

Kā redzams tabulā,  izglītības iestādēs no 1. līdz  5. kvalifikācijas līmenim pašlaik iespējams 
apgūt 44 dažādas profesijas, kas saistītas ar uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas nozari. Vispārstāvētākās profesijas, kuras iespējams apgūt dažādās  izglītības iestādēs 
Latvijā, ir sekretārs, grāmatvedis, lietvedis, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, kā arī uzľēmumu un 
iestāžu vadītājs un uzľēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (no 1. līdz 5. kvalifikācijas līmenim). 
Saskaľā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta publiski pieejamo informāciju neviena no šīs nozares 
studiju programmām netiek piedāvāta 1. kvalifikācijas līmenī, turklāt vairums studiju programmu tiek 
īstenotas 4. un 5. kvalifikācijas līmenī. 

Pamatojoties uz Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības pārstāves viedokli, galvenie 
iemesli, kas kavē jauniešus mācīties tirdzniecības sektora profesijas, ir šī sektora un tā profesiju, 
piemēram, pārdevējs-kasieris, zemais prestižs, neadekvāta darba samaksa, kā arī augstā darba 
intensitāte.  

8.1.2. 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 uzľēmējdarbības, 
finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē ir izstrādāti 47 profesiju standarti (Tabula Nr. 48).

63
 

 
Tabula Nr. 48 Profesiju standarti uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas 

nozarē 

Npk. 
Reģistrācijas 

Nr. 
Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

1 PS 0019 Komerczinības un administrēšana Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 3 

2 PS 0022 Komerczinības un administrēšana Grāmatvedis 3 

3 PS 0024 Komerczinības un administrēšana Lietvedis 2 

4 PS 0025 Komerczinības un administrēšana Sekretārs 3 

5 PS 0071 Komerczinības un administrēšana Grāmatvedis 4 

6 PS 0095 Komerczinības un administrēšana Tirgzinības un tirdzniecības speciālists 4 

7 PS 0119 Komerczinības un administrēšana Komercdarbības speciālists 4 

8 PS 0135 Komerczinības un administrēšana Elektroniskās komercijas speciālists 5 

                                                      
 
 
63

 Valsts izglītības satura centrs, http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml 

http://www.aiknc.lv/standarti/UznDVad.doc
http://www.aiknc.lv/standarti/UznDVad.doc
http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=32
http://www.aiknc.lv/standarti/UznDVad.doc
http://www.aiknc.lv/standarti/UznDVad.doc
http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml
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Npk. 
Reģistrācijas 

Nr. 
Izglītības tematiskās jomas Profesijas nosaukums 

Profesionālās 
kvalifikācijas 

līmenis 

9 PS 0148 Komerczinības un administrēšana Kvalitātes vadības sistēmu vadītājs 5 

10 PS 0152 Komerczinības un administrēšana Banku speciālists 4 

11 PS 0151 Civilā un militārā aizsardzība Drošības speciālists 4 

12 PS 0183 Komerczinības un administrēšana Komercdarbības speciālists (lauksaimniecībā) 4 

13 PS 0194 Komerczinības un administrēšana Dārzkopības komercdarbinieks 3 

14 PS 0201 Komerczinības un administrēšana Biroja administrators 4 

15 PS 0215 Tiesību zinātne Jurista palīgs 4 

16 PS 0216 Komerczinības un administrēšana Finanšu speciālists 4 

17 PS 0218 Komerczinības un administrēšana 
Reklāmas komercdarbības pakalpojumu 
speciālists 4 

18 PS 0220 Komerczinības un administrēšana Finansists 5 

19 PS 0221 Tiesību zinātne Jurists 5 

20 PS 0222 Komerczinības un administrēšana Projekta vadītājs 5 

21 PS 0223 Komerczinības un administrēšana Finanšu analītiķis 5 

22 PS 0226 Komerczinības un administrēšana Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs 5 

23 PS 0229 Komerczinības un administrēšana Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs 5 

24 PS 0232 Komerczinības un administrēšana Agrārā sektora komercdarbinieks 3 

25 PS 0254 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes Ekonomists 5 

26 PS 0272 Komerczinības un administrēšana Komercdarbības speciālists (informātikā) 4 

27 PS 0279 Civilā un militārā aizsardzība Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs 5 

28 PS 0280 Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes Nodokļu ekonomists 5 

29 PS 0290 Komerczinības un administrēšana Loģistikas struktūrvienības vadītājs 5 

30 PS 0296 Tiesību zinātne Juriskonsults 5 

31 PS 0297 Komerczinības un administrēšana Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 3 

32 PS 0298 Komerczinības un administrēšana Restorāna pakalpojumu komercdarbinieks 3 

33 PS 0299 Komerczinības un administrēšana Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks 3 

34 PS 0328 Komerczinības un administrēšana Nekustamā īpašuma ekonomists 5 

35 PS 0338 Komerczinības un administrēšana Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks 3 

36 PS 0346 Komerczinības un administrēšana Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 2 

37 PS 0350 Komerczinības un administrēšana Rūpniecības komercdarbinieks 3 

38 PS 0357 Komerczinības un administrēšana Transporta pārvadājumu komercdarbinieks 3 

39 PS 0358 Komerczinības un administrēšana Komercpakalpojumu darbinieks 3 

40 PS 0386 Komerczinības un administrēšana Finanšu darbinieks 3 

41 PS 0392 Komerczinības un administrēšana Mākslas komercdarbinieks 3 

42 PS 0468 Komerczinības un administrēšana Procesu kvalitātes vadības inženieris 5 

43 PS 0469 Komerczinības un administrēšana Komercdarbības speciālists lauksaimniecībā 4 

44 PS 0470 Komerczinības un administrēšana Uzľēmuma vadītājs /vadītāja vietnieks 5 

45 PS 0460 Komerczinības un administrēšana Tirdzniecības zāles darbinieks 1 

46 PS 0417 Komerczinības un administrēšana Klientu apkalpošanas speciālists 3 

47 PS 0401 Komerczinības un administrēšana Noliktavas pārzinis 3 

48 PS 0402 Individuālie pakalpojumi Klientu apkalpošanas operators 2 

Avots: Valsts izglītības satura centrs 

Ar profesiju standartu palīdzību notiek izglītības programmu satura saskaľošana ar darba 
devēju prasībām. Tiek sagatavoti profesiju standarti, uz kuru pamata izstrādā izglītības programmas. 
Uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares profesiju standarti ir izstrādāti 
komerczinību un administrēšanas, tiesību zinātnes, individuālo pakalpojumu, civilās un militārās 
aizsardzības un sociālās un cilvēkrīcības zinātnes 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. 

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. 
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Attēls Nr. 68 

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, sektora 
uzņēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un profesionālajām prasmēm, kuri dodas strādāt 

uz uzņēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, sektora 
uzľēmēji visaugstāk vērtē jauniešu valodu zināšanas (56,8% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „4” un 
„5” jeb augstā līdz ļoti augstā līmenī), sociālās prasmes un saskarsmes spējas (50%) un iniciatīva 
(50,8%). Viszemāk tiek vērtētas jauno darbinieku praktiskās profesionālās prasmes, ko 73,9% uzľēmēju 
novērtēja kā zemas vai vidējas, piešķirot vērtējumu „1”, „2” vai „3” (Attēls Nr. 68). 

 
Attēls Nr. 69 

Finanšu pakalpojumu darbību, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektora uzņēmēju 
vērtējums par to jauniešu zināšanām un profesionālajām prasmēm, kuri dodas strādāt uz 

uzņēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu un tehnikumu beigšanas (%)  
Avots: Aptaujas dati 

 

Finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektora uzľēmēji 
visaugstāk vērtē jauniešu valodu zināšanas (83,3% respondentu šo kritēriju novērtēja ar „4” un „5” jeb 
augstā līdz ļoti augstā līmenī). Savukārt praktiskās profesionālās prasmes un zināšanas par nozari 
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kopumā neviens aptaujāto uzľēmumu pārstāvis nav novērtējis kā augstas. Turklāt 75% respondentu šīs 
zināšanas un prasmes novērtēja kā zemas vai vidējas (Attēls Nr. 69). 

 
Attēls Nr. 70 

Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora uzņēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām 
un profesionālajām prasmēm, kuri dodas strādāt uz uzņēmumiem uzreiz pēc profesionālo 

arodskolu un tehnikumu beigšanas (%)  
Avots: Aptaujas dati 

 

Juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora uzľēmēji līdzīgi kā iepriekš analizēto sektoru 
pārstāvji visaugstāk novērtējuši jauniešu valodu zināšanas (53,7% respondentu šo kritēriju novērtēja ar 
„4” un „5” jeb augstā līdz ļoti augstā līmenī) un sociālās prasmes (51,8). Kopumā šī sektora uzľēmēji 
jauniešu zināšanas un prasmes ir novērtējuši viduvēji. Viszemāk uzľēmēji novērtēja tādas jauniešu 
zināšanas un prasmes kā spēja patstāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās, zināšanas par nozari 
kopumā un praktiskās profesionālās prasmes (Attēls Nr. 70). 

 
Attēls Nr. 71 

Personiskās drošības darbību sektora uzņēmēju vērtējums par to jauniešu zināšanām un 
profesionālajām prasmēm, kuri dodas strādāt uz uzņēmumiem uzreiz pēc profesionālo arodskolu 

un tehnikumu beigšanas (%)  
Avots: Aptaujas dati 

 

Personisko drošības darbību sektorā uzľēmēji jauniešu zināšanas un prasmes vērtē kā zemas 
vai vidējas. 91,7% uzľēmēju jauniešu praktiskās profesionālās prasmes un psiholoģisko sagatavotību 
novērtēja kā zemu vai vidēju. Līdzīgi tiek vērtētas arī jauniešu sociālās un saskarsmes prasmes (91,7%), 
kā arī zināšanas par nozari kopumā (83,4%) (Attēls Nr. 71). 
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Attēls Nr. 72 

Biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu, citur neklasificēto uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektora uzņēmēju 

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

Avots: Aptaujas dati 
 

Biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu, citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektorā visaugstāk 
uzľēmēji vērtē jauniešu iniciatīvu un valodu zināšanas. Savukārt, līdzīgi kā citos iepriekš analizētajos 
sektoros, pēc uzľēmēju domām jauniešu spēja patstāvīgi rast risinājumu problēmsituācijās, praktiskās 
profesionālās prasmes un psiholoģiskās sagatavotība ir zema vai vidēja (Attēls Nr. 72).  

Respondentu viedoklis visos analizētajos sektoros ir līdzīgs, proti, visaugstāk tiek vērtētas 
jauniešu valodu zināšanas, bet salīdzinoši zemāk uzľēmēji vērtē jauniešu spēju patstāvīgi rast 
risinājumu problēmsituācijās, praktiskās profesionālās prasmes un psiholoģisko sagatavotību. 

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 24 
izglītības iestādes Latvijā (Pielikums Nr. 2), kas piedāvā akreditētas uzľēmējdarbības, finanšu, 
grāmatvedības un administrēšanas nozares studiju programmas.

64
 

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.  
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 Aptaujas laikā kopumā no 24 izglītības iestādēm  tika saľemtas 29 anketas, jo atsevišķās  izglītības iestādēs vairāki izglītotāji 
vēlējās sniegt savu viedokli par situāciju nozares izglītības iestādēs Latvijā 
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Absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju novērtējums 
 

Analizējot  absolventu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeni,  secinām, ka  aptaujāto izglītības 
iestāžu absolventu praktiskās iemaľas un spēja iekļauties kolektīvā ir augsta vai ļoti augsta (to 
norādījuši attiecīgi 89,3% un 85,7% izglītotāju). 

 Izvērtējot absolventu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas, neviens no respondentiem 
tās nav novērtējis zemu vai ļoti zemu. Turklāt 78,6% respondentu norādīja, ka absolventu teorētiskās 
zināšanas ir augstas vai ļoti augstas. 

Izvērtējot vēlamās nākotnes profesijas izvēles skaidrību, respondentu domas dalās, proti, 50%  
aptaujāto uzskata, ka tās ir zemas vai vidējas, un tāda pati daļa norādīja, ka absolventu profesijas 
izvēles skaidrība ir augsta vai ļoti augsta. Izglītotāji viszemāk vērtē absolventu svešvalodu zināšanas, jo 
64,3% aptaujāto norādīja, ka šīs zināšanas vērtējamas zemas vai vidējas. Turklāt respondenti nevienu 
no analizētajiem kritērijiem nenovērtēja kā ļoti zemu, piešķirot vērtējumu „1” (Attēls Nr. 73).  

 
Attēls Nr. 73 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
 

Kopumā izglītotāji salīdzinoši augstu vērtē savu absolventu zināšanas, prasmes un attieksmes. 
Vienīgi absolventu svešvalodu zināšanas lielākā daļa izglītotāju novērtēja vidēji. Tas liecina, ka izglītības 
iestādēs, kas piedāvā ar uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozari saistītas 
studiju programmas, nākotnē jāpievērš pastiprināta uzmanība šo zināšanu attīstīšanai. Tāpat aptaujas 
dati liecina, ka aptuveni pusei absolventu ir skaidra vēlamās nākotnes profesijas izvēle, proti,  darba 
pienākumi un audzēkľa vai studenta atbilstība profesijai nepieciešamajām iemaľām, bet 50% jauniešu 
profesijas izvēle nav skaidra. Tādēļ nākotnē ir svarīgi veicināt sadarbību starp izglītības iestādēm un 
darba devējiem, lai jauniešiem veidotos skaidrāks priekšstats par to, kādās profesijās iespējams strādāt 
un kādas prasmes nepieciešams attīstīt, lai iegūtu darbu vēlamajā profesijā. 
 

 
Attēls Nr. 74 

Absolventu raksturojums, kuri strādā iegūtajā profesijā 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
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Izvērtējot absolventu nodarbinātību, 44,8% izglītotāju norādīja, ka aptuveni puse jeb 40% - 60% 
absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā savā iegūtajā profesijā. Piektā daļa respondentu 
(24,1%) norādīja, ka vairāk nekā puse jeb 60% – 80% absolventu strādā savā iegūtajā profesijā, bet  
10,3% izglītotāju norādīja, ka gandrīz visi, proti, 80% – 100%, absolventu pēc izglītības iestādes 
beigšanas strādā savā iegūtajā profesijā. Pavisam neliela respondentu daļa (3,4%) absolventu 
nodarbinātību raksturo kā vāju, norādot, ka 20% - 40% absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas 
strādā savā iegūtajā profesijā (Attēls Nr. 74). 

Aptaujas rezultāti liecina, ka pēc izglītības iestāžu pārstāvju sniegtajiem datiem lielākā daļa 
absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas strādā savā iegūtajā profesijā. Turklāt trešā daļa izglītotāju 
norādīja, ka vairāk nekā 60% absolventu ir atraduši darbu iegūtajā profesijā.  

Salīdzinoši liela respondentu daļa (44,8%) norādīja, ka aptuveni puse absolventu strādā 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 nestrādā  savā iegūtajā profesijā nozarē vai strādā citās nozarēs. 

 
Attēls Nr. 75 

Absolventu nodarbinātības raksturojums 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

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

uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozari, absolventu pēc izglītības iestādes 
beigšanas strādā profesijā Latvijā (to norādījuši 43% izglītotāju); 19,2% absolventu izvēlas strādāt citā 
nozarē; 15,3% absolventu turpina izglītību augstākās izglītības iestādēs; 14,6% absolventu strādā 
ārvalstīs, un salīdzinoši mazāka absolventu daļa pēc izglītības iestādes beigšanas nestrādā un nemācās 
(6,8%). Par 8,8%  absolventu izglītības iestādēm nav informācijas (Attēls Nr. 75). 

Šie rezultāti atbilst iepriekš secinātajam, ka daļa absolventu pēc izglītības iestādes beigšanas 
nespēj veiksmīgi integrēties uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares 
darba tirgū, jo mazāk par pusi absolventu (43%) pēc izglītotāju sniegtās informācijas stādā iegūtajā 
profesijā Latvijā, bet aptuveni piektā daļa absolventu (19,2%) pēc izglītības iestādes beigšanas strādā 
citā nozarē. Jāpiebilst, ka šos datus nevar uzskatīt par faktiskajiem absolventu nodarbinātības rādītājiem 
nozarē, jo par salīdzinoši lielu absolventu daļu (8,8%) 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 un izglītības iestāžu darbu ietekmējošo faktoru raksturojums.  

8.3.1. Tālākizglītības programmu piedāvājums 

Šajā apakšsadaļā sniegts tālākizglītības programmu piedāvājuma raksturojums, pamatojoties uz 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta datiem uz 2012. gada 14. jūniju. Analizējot tālākizglītības programmu 
piedāvājumu uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē, var secināt, ka 
visvairāk tālākizglītības programmu iespējams apgūt 3. kvalifikācijas līmeľa profesijās. Visplašākais 
tālākizglītības programmu piedāvājums 3. kvalifikācijas līmenī vērojams tādās profesijās kā grāmatvedis 
(19 izglītības iestādēs), lietvedis (11 izglītības iestādēs), mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (12 
izglītības iestādēs) un sekretārs (10 izglītības iestādēs). 

Tabula Nr. 49 Tālākizglītības programmu piedāvājums uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības 
un administrēšanas nozarē 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Izglītības iestāde 
Kvalifikācijas 

līmenis 

Akreditācija
s spēkā 

stāšanās 
termiņš 

Akreditācijas 
beigu 

termiņš 

Bankas kasieris SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 2 28.02.2007. 27.02.2013. 

Grāmatvedis Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola 3 10.10.2006. 09.10.2012. 

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele" 3 07.11.2006. 06.11.2012. 

Mācību centrs "LatInSoft" 3 19.12.2006. 18.12.2012. 

SIA mācību centrs "Austrumvidzeme" 3 24.07.2007. 23.07.2013. 

Cīravas arodvidusskola 3 09.03.2010. 17.06.2015. 

Profesionālās izaugsmes centrs 3 14.04.2010. 14.04.2016. 

Ventspils Profesionālā vidusskola 3 23.09.2010. 19.11.2014. 

Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā vidusskola 3 03.02.2011. 19.12.2013. 

SIA"MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" 3 30.03.2011. 07.04.2017. 

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības 
kompetences centrs" 3 02.05.2011 15.10.2015 

SIA "Grāmatvedības un finanšu koledža" 3 30.06.2011 31.12.2014 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs" 3 29.07.2011 28.07.2017 

Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā vidusskola 3 31.08.2011 19.12.2013 

Valmieras Profesionālā vidusskola 3 12.10.2011 19.11.2014 

Ogres Valsts tehnikums 3 09.11.2011 10.09.2015 

Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils 
profesionālā vidusskola" 3 27.12.2011 19.11.2014 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 3 04.05.2012 03.05.2018 

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” 3 15.05.2012 14.05.2018 

Mācību centrs "BUTS" 3 15.06.2012 14.06.2018 

Kases kontu 
operators SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 2 28.02.2007. 27.02.2013. 

Kasieris Mācību centrs "BUTS" 2 17.06.2010. 12.09.2013. 

Klientu 
apkalpošanas 
operators 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 2 10.10.2006. 09.10.2012. 

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele" 2 07.11.2006. 06.11.2012. 

Mācību centrs "LatInSoft" 2 19.12.2006. 18.12.2012. 

Mācību centrs "BUTS" 2 17.06.2010. 16.04.2013. 

Klientu 
apkalpošanas 
speciālists Mācību centrs "BUTS" 3 04.12.2009. 03.12.2015. 

Lietvedis "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele" 3 07.11.2006. 06.11.2012. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola 2 23.04.2009. 20.11.2013. 

Rīgas 3.arodskola 3 11.02.2010. 17.06.2015. 

Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 2 14.04.2010. 18.03.2015. 

SIA "Latgales mācību centrs" 2 17.06.2010. 27.02.2013. 

Mācību centrs "LatInSoft" 3 19.04.2011 18.12.2012 

Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs "Jelgavas 
Amatniecības vidusskola" 2 12.10.2011 19.12.2013 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 2 19.10.2011 17.06.2015 

Mācību centrs "BUTS" 2 04.05.2012 09.03.2018 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 2 15.06.2012 03.05.2018 

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības 
kompetences centrs" 3 15.06.2012 14.06.2018 

Mazumtirdzniecība
s aģents SIA "Latgales mācību centrs" 2 20.12.2007. 19.12.2013. 

Mazumtirdzniecība
s komercdarbinieks 

Mācību centrs "BUTS" 3 04.12.2009. 03.12.2015. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola 3 27.07.2010. 20.11.2013. 

Jelgavas Amatu vidusskola 3 02.03.2011. 06.11.2012. 



 

102 
 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Izglītības iestāde 
Kvalifikācijas 

līmenis 

Akreditācija
s spēkā 

stāšanās 
termiņš 

Akreditācijas 
beigu 

termiņš 

Valmieras Profesionālā vidusskola 3 12.10.2011 18.12.2012 

Viduslatgales Profesionālā vidusskola 3 19.10.2011 02.04.2014 

Mazumtirdzniecība
s veikala pārdevējs 

SIA mācību centrs "Austrumvidzeme" 2 24.07.2007. 23.07.2013. 

SIA "Darba Drošības Serviss" 2 20.12.2007. 19.12.2013. 

Jelgavas Amatu vidusskola 2 09.05.2008. 06.11.2012. 

SIA "BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS" 2 18.06.2008. 17.06.2014. 

Ventspils Profesionālā vidusskola 2 12.02.2009. 02.04.2014. 

Daugavpils Tirdzniecības skola 2 16.10.2009. 15.10.2015. 

Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības 
kompetences centrs" 2 02.05.2011 17.06.2015 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola 2 21.09.2011 31.01.2012 

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 2 16.11.2011 18.12.2014 

SIA "Latgales mācību centrs" 2 10.03.2012 09.03.2018 

Mācību centrs "BUTS" 2 10.03.2012 03.12.2015 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 2 15.06.2012 03.05.2018 

Noliktavas pārzinis SIA "Latgales mācību centrs" 3 20.12.2007. 19.12.2013. 

Mācību centrs "BUTS" 3 17.06.2010. 19.12.2013. 

SIA"MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" 3 30.03.2011. 07.04.2013. 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 3 04.05.2012 03.05.2018 

Noliktavu 
ekspeditors Mācību centrs "BUTS" 2 17.06.2010. 19.12.2013. 

Sekretārs Biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības 
kompetences  
centrs" 3 16.08.2006. 15.08.2012. 

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele" 3 25.10.2007. 24.10.2013. 

SIA "Latgales mācību centrs" 3 20.12.2007. 19.12.2013. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola 3 23.04.2009. 20.11.2013. 

Profesionālās izaugsmes centrs 3 14.04.2010. 14.04.2016. 

Mācību centrs "LatInSoft" 3 02.05.2011 18.12.2012 

SIA "MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" 3 28.10.2011 27.10.2013 

Ogres Valsts tehnikums 3 09.11.2011 10.09.2015 

Mācību centrs "BUTS" 3 10.03.2012 09.03.2018 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 3 04.05.2012 03.05.2018 

Veikala kasieris SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 2 16.01.2007. 18.12.2012. 

SIA "Latgales mācību centrs" 2 28.02.2007. 27.02.2013. 

Jelgavas Amatu skola 2 21.11.2007. 06.11.2012. 

SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 2 19.12.2008. 18.12.2012. 

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola 2 21.09.2011 31.01.2012 

Mācību centrs "BUTS" 2 10.03.2012 03.12.2015 

Viesnīcu 
pakalpojumu 
komercdarbinieks SIA "Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs 3 17.06.2010. 17.06.2016. 

Avots: Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Dati par tālākizglītības programmu piedāvājumu liecina, ka visplašākais tālākizglītības 
programmu klāsts vērojams juridisko un grāmatvedības, biroja administratīvo darbību un palīgdarbību, 
kā arī tirdzniecībā, īpaši mazumtirdzniecības apakšsektorā. Savukārt, piemēram, personiskās drošības 
darbību

65
 un sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu apakšsektorā tālākizglītības 

programmas, pamatojoties uz  Izglītības kvalitātes valsts dienesta datiem, šobrīd netiek īstenotas, tās 
tiek realizētas kā profesionālās pilnveides programmas. 

8.3.2. Pārkvalifikācijas iespējas, kvalifikācijas celšanas iespējas 

Analizējot uzľēmēju aptaujas rezultātus, var secināt, ka lielākā uzľēmēju daļa uzskata, ka viľu 
uzľēmumos darbiniekiem specifiski kursi nav nepieciešami (76,8%). Salīdzinot rezultātus nozares 
sektoros, redzams, ka visvairāk nepieciešamību pēc specifiskiem kursiem norāda finanšu pakalpojumu 
darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, un juridisko un grāmatvedības pakalpojumu 
sektora pārstāvji (attiecīgi 33,3% un 31,5% respondentu) (Attēls Nr. 76).  

                                                      
 
 
65

 Saskaľā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārstāvju sniegto informāciju  personiskās drošības darbību sektora 
apsarga profesija tiek apmācība profesionālās pilnveides izglītības programmās „Apsardzes darbs” (160 akadēmisko stundu 
apmērā), tādēļ  IKVD reģistrā šī profesija nav iekļauta. 
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Attēls Nr. 76 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumiem uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas nozarē sadalījumā pa nozares sektoriem 

Avots: Aptaujas dati 
 

Visvairāk uzľēmumu pārstāvju, kuri šobrīd neredz  nepieciešamību pēc specifiskiem kursiem 
kvalifikācijas paaugstināšanai, ir biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un 
tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas 
palīgdarbību sektorā (to norādījuši 81,3% respondentu).  

 
Attēls Nr. 77 

Specifisku kursu nepieciešamība uzņēmumos sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma 
Avots: Aptaujas dati 

 

Sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma redzams, ka visvairāk specifiskie kursi ir nepieciešami 
vidējiem uzľēmumiem (37,5%). Turklāt vismazāk kursu nepieciešamību norādījuši lielo uzľēmumu 
pārstāvji (80%) (Attēls Nr. 77). Nedaudz mazāks skaits mikrouzľēmumu pārstāvju (76,1%) uzskata, ka 
viľu pārstāvētajos uzľēmumos kvalifikācijas paaugstināšanas kursi nav nepieciešami. Kursi, pēc kuriem 
respondenti izteikuši nepieciešamību, pievienoti Pielikumā Nr. 5. 
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Attēls Nr. 78 

Iespējas apgūt papildu zināšanas un prasmes uzņēmumos uzņēmējdarbības, finanšu, 
grāmatvedības un administrēšanas  nozarē  sadalījumā pa sektoriem (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot darbinieku iespējas apgūt papildu zināšanas un prasmes, var secināt, ka nozarē 
kopumā šīs iespējas ir diezgan vājas, proti, 32,9% uzľēmēju norādīja, ka viľu pārstāvētie uzľēmumi 
šobrīd nevar piedāvāt šādas apmācības iespējas. Vislabākās apmācības iespējas tiek piedāvātas biroju 
administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, 
citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektora uzľēmumos, jo 25% sektora 
pārstāvju uzskata, ka uzľēmumā iespējas apmācīt darbiniekus ir labākas nekā jebkur citur. Savukārt 
personiskās drošības darbību sektorā ir visvairāk uzľēmumu pārstāvju, kuri atzīst, ka viľu pārstāvētie 
uzľēmumi nespēj piedāvāt apmācības iespējas (41,7%) (Attēls Nr. 78).  

 
Attēls Nr. 79 

Iespēja apgūt papildu zināšanas un prasmes uzņēmumos uzņēmējdarbības, finanšu, 
grāmatvedības un administrēšanas  nozarē (%) sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma 

Avots: Aptaujas dati 
 

 Nozarē kopumā tikai 9,2% respondentu norādījuši, ka viľu uzľēmumā iespējas apmācīt jaunos 
darbiniekus ir labākas nekā jebkur citur. Aptaujas rezultāti liecina, ka neviens no lielo uzľēmumu 
pārstāvjiem nav norādījis, ka viľu pārstāvētajos uzľēmumos apmācības iespējas ir labākas nekā jebkur 
citur piedāvātās iespējas, savukārt visvairāk mikrouzľēmumu pārstāvju (12,4%) uzskata, ka apmācību 
iespējas viľu pārstāvētajos uzľēmumos ir labākas nekā citur. Neskatoties uz to, ka daļa respondentu 
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mikrouzľēmumos un mazajos uzľēmumos apmācības iespējas uzľēmumos vērtē kā vislabākās, liela 
daļa mazo un mikrouzľēmumu pārstāvju atzīst, ka viľu pārstāvētie uzľēmumi nevar piedāvāt 
apmācības iespējas vai spēj tās darbiniekiem piedāvāt, lai uzturētu kompetences līmeni. 80% lielo 
uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka uzľēmumos ir iespējas apmācīt esošos darbiniekus, lai uzturēto 
strādājošo kompetences līmeni (Attēls Nr. 79). 

Rezultāti liecina par tendenci, ka lielāki uzľēmumi var piedāvāt labākas apmācības iespējas 
saviem darbiniekiem. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka šādiem uzľēmumiem ir pieejami vairāk 
resursu un lielāka kapacitāte, lai nodrošinātu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.  

 
Attēls Nr. 80 

Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursu rīkošanas biežums uzņēmējdarbības, 
finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozarē sadalījumā pa nozares sektoriem (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

 Analizējot profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursu rīkošanas biežumu, vērojams, ka 
31,7% uzľēmumu pārstāvju norāda, ka šādus kursus tie nerīko nekad. Tāda pati respondentu daļa 
(29,5%) norādīja, ka kvalifikācijas paaugstināšanas kursi uzľēmumos tiek rīkoti retāk nekā reizi gadā 
(Attēls Nr. 80). 

 26,4% juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektora uzľēmumu pārstāvju  norādīja, ka šādi 
kursi tiek rīkoti biežāk nekā reizi pusgadā, bet 32,1% respondentu, ka kursi tiek rīkoti  reizi pusgadā.  

Arī 8,3% finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, sektora 
uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka kvalifikācijas paaugstināšanas kursi tiek rīkoti biežāk nekā reizi 
pusgadā, bet trešā daļa respondentu norādīja, ka šādi kursi tiek rīkoti reizi gadā vai retāk. 

42,7% vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, un 
31,3% biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 
pakalpojumu, citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektora pārstāvju atzīst, ka 
profesionālās pilnveides kursi uzľēmumos netiek rīkoti. Savukārt attiecīgi 30,5% un 37,5% abu iepriekš 
minēto sektoru pārstāvju norādīja, ka kvalifikācijas paaugstināšanas kursi tiek rīkoti retāk nekā reizi 
gadā. 
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Attēls Nr. 81 

Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursu rīkošanas biežums uzņēmējdarbības, 
finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozarē sadalījumā pēc uzņēmumu lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Analizējot profesionālās pilnveides kursu rīkošanas biežumu uzľēmējdarbības, finanšu, 
grāmatvedības un administrēšanas  nozarē sadalījumā pēc uzľēmumu lieluma, var secināt, ka lielo 
uzľēmumu pārstāvju viedoklis par darbinieku profesionālās pilnveides īstenošanu atšķiras, proti, tikpat 
liela respondentu daļa (40%) norādīja, ka darbinieku pilnveides kursi tiek rīkoti biežāk nekā 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 (Attēls Nr. 81).  

Vidējo uzľēmumu kategorijā lielākā daļa aptaujāto norādīja, ka uzľēmumi darbinieku pilnveides 
kursus organizē aptuveni reizi gadā (31,3%) vai retāk nekā reizi gadā (43,8%). 

Savukārt 33,7% respondentu mazo uzľēmumu kategorijā norādīja, ka profesionālās pilnveides 
kursi darbiniekiem tiek organizēti retāk nekā vienu reizi gadā. 25,2% mikrouzľēmumu pārstāvju atzina, 
ka šādi kursi tiek rīkoti reizi gadā.  

Mikrouzľēmumu kategorijā 37,8% respondentu norādīja, ka tie saviem darbiniekiem nevar 
piedāvāt profesionālās pilnveides kursus, bet vien 13,5% aptaujāto pilnveides kursus rīko aptuveni vienu 
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 vidējiem uzľēmumiem ir labākas iespējas apmācīt darbiniekus, jo tiem ir pieejami vairāk resursu un 
lielāka kapacitāte, lai nodrošinātu šādas apmācības iespējas. 

 
Attēls Nr. 82 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas  nozares uzņēmumi, kas ir gatavi 
finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu (%) 

Avots: Aptaujas dati 
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  Nozarē kopumā redzams, ka vairāk nekā puse uzľēmumu ir gatavi finansēt darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšanu (53,5%) (Attēls Nr. 82). Turklāt juridiskās un grāmatvedības pakalpojumu 
sektorā gatavību piešķirt finanšu līdzekļus darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai ir izteikuši 70,4% 
respondentu. 62,5% biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu 
organizatoru pakalpojumu, citur neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektora 
uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka uzľēmumi ir gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu.  

Savukārt lielākā daļa vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un 
motociklus, sektora uzľēmumu nav gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu (55,2%). Tas ir 
vienīgais  sektors, kurā lielākā daļa uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka šobrīd tie  nav gatavi piešķirt 
finanšu līdzekļus darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai. 

 
Attēls Nr. 83 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares uzņēmumi, kas ir gatavi 
finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu (%)  

Avots: Aptaujas dati 
 

 Kopumā 46,5% uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares 
uzľēmumu nav gatavi finansēt darbinieku kvalifikācijas celšanu (Attēls Nr. 83). 52,2% mikrouzľēmumu 
un 47,9% mazo uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka uzľēmumi nav gatavi piešķirt līdzekļus šādiem 
pasākumiem. Savukārt 87,5% vidējo uzľēmumu pārstāvju norādīja, ka uzľēmumi ir gatavi finansēt 
darbinieku kvalifikācijas celšanu. Respondentu viedoklis ir viennozīmīgs lielo uzľēmumu kategorijā, 
proti, pilnīgi visi lielo uzľēmumu pārstāvji norādīja, ka tie ir gatavi piešķirt līdzekļus pasākumiem 
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai. 

 
Attēls Nr. 84 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares uzņēmumi, kas finansē 
darbinieku kvalifikācijas celšanu (%)  

Avots: Aptaujas dati 
 

 Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa nozares uzľēmumu šobrīd nefinansē darbinieku 
kvalifikācijas celšanu (63,6%) (Attēls Nr. 84). Sadalījumā pa sektoriem redzams, ka lielākais uzľēmumu 
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skaits, kuri šobrīd to finansē, ir personiskās drošības darbību (58,3%) un juridisko un grāmatvedības 
pakalpojumu (55,6%) sektorā. 74,6% vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus 
un motociklus, sektora uzľēmēju norādīja, ka uzľēmumi šobrīd šādiem pasākumiem finanšu līdzekļus 
nepiešķir. Līdzīgu viedokli sniedza vairāk nekā puse biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, 
sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, citur neklasificēto uzľēmējdarbības 
veicināšanas palīgdarbību (56,3%) un finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju 
uzkrāšanu, (58,3%) sektora uzľēmumu pārstāvju, norādot, ka tie nefinansē darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšanu. 

 
Attēls Nr. 85 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares uzņēmumi, kas finansē 
darbinieku kvalifikācijas celšanu  sadalījumā pēc uzņēmumu lieluma (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

 Uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozarē kopumā tikai 36,4% 
uzľēmumu šobrīd finansē darbinieku kvalifikācijas celšanu (Attēls Nr. 85). To dara 29,2% 
mikrouzľēmumu, 34% mazo uzľēmumu un 81,3% vidējo uzľēmumu. Turklāt saskaľā ar uzľēmēju 
aptaujas rezultātiem pilnīgi visi lielo uzľēmumu pārstāvji norādīja, ka viľu pārstāvētie uzľēmumi šobrīd 
finansē darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu. 

Kopumā aptaujas rezultāti liecina par tendenci, ka lielāki uzľēmumi var piedāvāt labākas 
apmācības iespējas saviem darbiniekiem. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka šādiem uzľēmumiem ir 
pieejami vairāk resursu un lielāka kapacitāte, lai nodrošinātu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.  

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, organizējot prakses vietas uzľēmumos (78,6% izglītotāju šo 
sadarbības veidu novērtēja ar „4” un „5” jeb praktizētu vai praktizētu bieži). Cieša sadarbība starp darba 
devējiem un izglītotājiem tiek īstenota arī, organizējot uzľēmumos mācību ekskursijas (57,1%).  
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Attēls Nr. 86 
Augstākās un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem  

(1-netiek praktizēta; 5- tiek praktizēta bieži) 
Avots: Izglītības iestāžu aptauja 

  

Diemžēl netiek īstenotas visas pārējās sadarbības formas, piemēram, uzľēmumu stipendijas 
audzēkľiem (89,7% respondentu norādīja, ka šādu sadarbību neīsteno), uzľēmēju līdzfinansējums 
mācību programmu izstrādē (93,1), uzľēmēju dāvinājumi (82,1%) un ziedojumi izglītības iestādēm 
materiālās bāzes uzlabošanai (82,8%) (Attēls Nr. 86). 

Kopumā secinām, ka uzľēmēju un izglītības iestāžu sadarbība ir salīdzinoši vāja, jo vienīgi 
mācību ekskursijas un prakses organizēšana uzľēmumos tiek īstenota bieži, bet pārējie izvērtējamie 
sadarbības veidi kopumā netiek īstenoti. 

8.4.1. Prakses organizēšanas iespējas 

No kopējā praktikantu skaita, kuri bijuši praksē uzľēmumos pēdējo trīs gadu laikā, lielāko daļu 
veido praktikanti ar profesionālo vidējo un arodizglītību (52%). 
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Attēls Nr. 87 
Pēdējos trīs gados uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares 

uzņēmumos uzņemto praktikantu skaits (%)  
Avots: Aptaujas dati 

 
Vislielākais profesionālās vidējās un arodizglītības iestāžu praktikantu īpatsvars ir 

vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izľemot automobiļus un motociklus, (62,5%) sektorā. 
Savukārt lielākais augstākās profesionālās izglītības iestāžu praktikantu skaits vērojams juridisko un 
grāmatvedības pakalpojumu sektorā (53,9%). 49,1% biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, 
sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, citur neklasificēto uzľēmējdarbības 
veicināšanas palīgdarbību sektora praktikantu pēdējo trīs gadu laikā ir bijuši praktikanti ar citu izglītību, 
piemēram, NVA vai maksas kursos apmācību ieguvušie praktikanti (Attēls Nr. 87). 

 
Attēls Nr. 88 

Pēdējos trīs gados pēc prakses beigām uzņēmumos strādāt palikušo praktikantu skaits 
uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Vislielākais pēc prakses beigām uzľēmumos strādāt palikušo praktikantu skaits pēdējos trīs 
gados ir praktikanti ar augstāko profesionālo izglītību (61%). Izteikts praktikantu ar augstāko izglītību 
īpatsvars vērojams juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā (94,3%). Profesionālās drošības 
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darbību sektorā visvairāk strādāt palikuši praktikanti ar profesionālo vidējo un arodizglītību (51,5%). 
Finanšu pakalpojumu darbību sektorā arī lielākā daļa pēc prakses beigām uzľēmumos strādāt palikušo 
praktikantu ir profesionālās vidējās un arodizglītības audzēkľi (68,4%). Savukārt biroju administratīvo 
darbību un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, citur 
neklasificēto uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbību sektorā 30% praktikantu, kuri palikuši strādāt 
uzľēmumos, ir ar cita veida izglītību. Pārējos sektoros strādāt palikušo praktikantu ar cita veida izglītību, 
piemēram, ar NVA, dažādos maksas kursos gūtu izglītību, skaits uzľēmumos ir salīdzinoši mazs (3% - 
7,5%) (Attēls Nr. 88). 

Kopumā vairums pēdējos trīs gados uzľēmumos praksē pieľemto praktikantu ir profesionālās 
vidējās un arodizglītības iestāžu audzēkľi (52%), bet  lielākais pēc prakses beigām strādāt palikušo 
praktikantu īpatsvars ir augstākās izglītības iestāžu studenti (61%). 

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

lielā daļā izglītības iestāžu, jo praktiskās un teorētiskās zināšanas tiek attīstītas, strādājot datorklasēs, 
kas aprīkotas ar speciālām datorprogrammām un interneta pieslēgumu. Turklāt mācību procesa laikā 
tiek organizētas ekskursijas uz potenciālo darba devēju uzľēmumiem, kuros audzēkľiem/studentiem ir 
iespējas apgūt  nepieciešamās prasmes un iegūt, piemēram, sertifikātu darbam ar  elektronisko kases 
aparātu. 

Kopumā izglītības iestādēs nozares tehnoloģijas tiek izmantotas atbilstoši īstenojamo izglītības 
programmu tehniskā nodrošinājuma prasībām. Mācību procesā tiek izmantotas IT mācību programmas 
un e-mācību materiāli.  Izglītības iestādes izmanto tādas profesionālās grāmatvedības datorprogrammas 
kā Tildes Jumis, Kentaurs, Zalktis un citas. Ar cita veida grāmatvedības, noliktavu un citām 
programmām audzēkľi iepazīstas prakses vietās. Piemēram, Liepājas Universitātes studiju programmā 
„Kultūras vadība” audzēkľiem lekcijās ir iespējas strādāt ar skatuves apgaismošanas tehniku. Savukārt 
Valmieras Profesionālās vidusskolas pārstāvis norādīja, ka grāmatvežu apmācības procesā tiek 
izmantotas tādas izglītības iestādē pieejamās tehnoloģijas  kā datori, grāmatvedības programmas un 
projektori. 

Atsevišķu izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka, neskatoties uz to, ka  izglītības iestādē netiek 
izmantotas pašas jaunākās tehnoloģijas, mācību procesā tiek apgūtas visas nepieciešamās zināšanas 
un prasmes. Nākotnē  nepieciešams atjaunot tehnoloģiskās iekārtas mācību procesa organizēšanai. 
Kādas izglītības iestādes pārstāvis norādīja, ka nozares tehnoloģiju izmantošana apmācības procesā 
nereti ir apgrūtinoša, jo katram uzľēmumam mēdz būt sava tehnoloģiju sistēma, piemēram, atšķirīgi 
kases aparāti dažādos veikalu tīklos, bet darbam ar katru kases aparātu nepieciešama atsevišķa 
apmācība. 

Neskatoties uz to, ka kopumā nozares tehnoloģiju izmantošana apmācības procesā pēc 
izglītības iestāžu domām ir labā līmenī, vairāki izglītotāji norādīja, ka šobrīd  tām nav iespēju iegādāties 
jaunākās tehnoloģijas, līdz ar to tehnoloģiju izmantošana mācību procesā ir ierobežota.  

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, nodarbību 
vadīšanā, eksāmenu vērtēšanas komisijās profesionālās kvalifikācijas eksāmenos un jaunu iekārtu 
iegādē. Tāpat nozares speciālisti tiek uzaicināti tikties ar izglītotājiem, organizējot diskusijas par nozarē 
aktuāliem jautājumiem, kā arī darboties izglītības iestāžu padomēs, organizēt mācību un kvalifikācijas 
prakses, dažādus konkursus u.c. Izglītības iestādei ar dažādu nozaru uzľēmumiem parakstīti 
sadarbības līgumi. Atbilstoši tiem nozares speciālisti tiek iesaistīti izglītības programmu aktualizēšanā, 
līdzdalībā kvalifikācijas eksāmenos, iespēju robežās praktisko nodarbību, mācību un kvalifikācijas 
prakšu un darba  vietu nodrošināšanā. Pēc praktisko nodarbību, mācību un kvalifikācijas prakšu norises 
prakšu vadītāji uzľēmumos sagatavo praktikantu raksturojumus.  

Izglītotāji norādīja, ka aktīva sadarbība ir izveidojusies ar AS „Latvijas dzelzceļš”, pašvaldības un 
privātuzľēmumu pārstāvjiem gan prakses, gan kvalifikācijas eksāmenu laikā. Tāpat nozares speciālisti 
tiek piesaistīti atsevišķu lekciju un semināru vadīšanā studējošiem, piemēram, attiecībā uz auditu no 
uzľēmumiem SIA „Deloitte Latvia LTD”, SIA „Ernst &Young Baltic” un SIA „PricewaterhouseCoopers 
Latvia”. Izglītotāji norāda, ka audzēkľi regulāri tiek vesti mācību ekskursijās uz Latvijas Banku, ostām, 
lidostu "Rīga" un citiem uzľēmumiem un iestādēm, lai iepazīstinātu ar dažādu profesiju specifiku. 

Izglītības iestāžu pārstāvji norādīja, ka izglītības iestādes pārstāvji izglītojamos aktīvi piesaka  
uzľēmumu atvērto durvju dienām, kur  izglītojamajiem  ir iespēja tikties  ar nozaru speciālistiem, iepazīt 
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darba vidi, iekārtas, jaunāko tehnoloģiju pielietošanu un uzdot jautājumus speciālistiem. Īpaši nozīmīgi 
tas ir pirmo kursu izglītojamajiem. Izglītojamo tikšanās ar nozares speciālistiem sniedz padziļinātu 
priekšstatu izglītojamajiem gan par izvēlēto profesiju, gan par darba devēju prasībām topošajiem darba 
ľēmējiem. 

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

pamatojoties uz izglītības iestāžu aptaujas rezultātiem. Kopumā neviens no analizētajiem faktoriem pēc 
izglītotāju domām nerada būtisku problēmu izglītības iestādēs uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības 
un administrēšanas nozarē. Vismazāk problemātiska izglītotāju vērtējumā ir pārāk šaura vai plaša 
specializācija, ko norādīja attiecīgi 53,8% un 60,7% respondentu.  

 
Attēls Nr. 89 

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

Avots: Izglītības iestāžu aptauja 
 

 Savukārt kā vidēju vai būtisku problēmu 51,8% respondentu norādīja informācijas trūkumu 
potenciālajiem audzēkľiem darba devējiem un sabiedrībai kopumā. Arī izvērtējot prakses vietu 
nodrošinājumu, respondentu domas dalās, proti, 46,4% izglītotāju uzskata, ka šobrīd izglītības iestādēs 
Latvijā tā ir vidēja vai būtiska problēma (Attēls Nr. 89). 

Kopumā secinām, ka izglītotāju vērtējumā nozares profesionālās izglītības iestādēs Latvijā nav 
būtisku problēmu, bet atsevišķās jomās, piemēram, informācijas pieejamībā potenciālajiem audzēkľiem, 
darba devējiem un sabiedrībai kopumā, kā arī prakses nodrošināšanā jāveic pasākumi, lai novērstu 
iespējamās problēmas nākotnē. 
 
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 
izglītības sistēmas administratīvie šķēršļi un mācību iestādes darbības plāna ar prioritātēm esamība 
(75,9% respondentu norādīja, ka šo faktoru ietekme ir augsta vai ļoti augsta).  

Arī apmācības tehnisko iekārtu nodrošinājums izglītības iestādē un vispārējās infrastruktūras 
attīstības līmenis izglītotāju vērtējumā ir svarīgi izglītības iestāžu darbu ietekmējošie faktori (58,6% 
respondentu šos faktorus novērtēja kā augstas vai ļoti augstas ietekmes).  
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Attēls Nr. 90 

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 informācijas par nozares speciālistu pieprasījumu 
pieejamība, kā arī finanšu līdzekļu pieejamība ir niecīga vai vidēja ietekme uz izglītības iestādes darbu 
(to norādījuši attiecīgi 65,5% un 67,9% respondentu) (Attēls Nr. 90). 

Izglītības iestāžu saņemtais atbalsts 

Analizējot izglītības iestāžu saľemto atbalstu,  67,8%  un 64,3% izglītotāju norādīja, ka vietējo 
un reģionālo pašvaldību sniegtais atbalsts vērtējams kā niecīgs vai zems. No tiem 46,4% respondentu 
šo atbalstu vērtēja kā niecīgu. Tas liecina, ka šīm atbalsta formām praktiski nav ietekmes uz izglītības 
iestāžu darbu. 57,1% respondentu norādīja valsts atbalsta programmu un/vai institūciju ietekme uz 
izglītības iestādes darbu ir vidēja vai ļoti augsta. Kā vidējas vai augstas ietekmes faktori tiek raksturota 
arī sadarbība ar NVO un asociācijām, ko norādījuši 58,6% izglītotāju. Savukārt pēc 85,7% respondentu 
domām  IT infrastruktūras pieejamībai ir vidēja vai augsta ietekme uz izglītības iestādes darbu (Attēls Nr. 
91). 

 
Attēls Nr. 91 

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. Vienīgais faktors, ko izglītotāji 
novērtējuši kā augstas vai ļoti augstas ietekmes, ir IT infrastruktūras pieejamība. 
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9. Ārējo faktoru ietekme 
Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori 

Šajā sadaļā tiks analizēts uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas 
nozares uzľēmēju viedoklis par uzľēmumu darbību ietekmējošiem faktoriem. Analīze veikta gan nozarē 
kopumā, gan sadalījumā pa nozares sektoriem. 

 
Attēls Nr. 92 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un 
administrēšanas  nozarē (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Kā vissvarīgākos uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus nozarē kopumā uzľēmēji min 
darbinieku kompetences līmeni (72,4% respondentu šo faktoru novērtēja ar „5” jeb kā svarīgu), nodokļu 
izmaiľu politiku (64%) un iedzīvotāju pirktspēju (61,8%). Kā mazāk svarīgus uzľēmumu darbību 
ietekmējošos faktorus uzľēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē uzľēmēji 
norādīja tehnoloģisko progresu un ražošanas modernizāciju (46,9% respondentu šo faktoru novērtēja kā 
nesvarīgu vai vidējas nozīmes), mārketinga stratēģiju (38,1%) un kvalitātes prasību izmaiľas (34,3%) 
(Attēls Nr. 92).  

 
Attēls Nr. 93 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, izņemot 
automobiļus un motociklus,  sektorā (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

72.4% 

49.6% 

33.8% 

39.0% 

27.2% 

27.2% 

61.8% 

22.4% 

42.5% 

64.0% 

29.4% 

35.1% 

21.5% 

28.1% 

32.5% 

36.4% 

38.6% 

34.6% 

21.9% 

30.7% 

32.5% 

25.4% 

36.4% 

43.4% 

4.8% 

17.5% 

24.1% 

20.6% 

27.2% 

29.8% 

12.3% 

34.2% 

20.2% 

7.9% 

24.1% 

15.4% 

3.1% 

5.7% 

2.2% 

5.3% 

7.0% 

7.0% 

3.1% 

5.7% 

3.1% 

5.7% 

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

Darbaspēka kompetences līmenis 

Normatīvo aktu izmaiľas 

Jaunu noieta tirgu apgūšana 

Konkurences ietekme 

Kvalitātes prasību izmaiľas 

Mārketinga stratēģija 

Pirktspēja 

Tehnoloģiskais progress un ražošanas modernizācija 

Uzľēmējdarbības izmaksu izmaiľas 

Nodokļu izmaiľu politika 

Darbaspēka pieejamība darba tirgū 

Darbaspēka motivācija 

5-Svarīgs 4 3 2 1-Nesvarīgs 

73.1% 

46.3% 

44.8% 

45.5% 

27.6% 

35.1% 

82.1% 

20.9% 

50.0% 

67.9% 

32.8% 

34.3% 

19.4% 

27.6% 

30.6% 

35.8% 

38.8% 

35.1% 

9.7% 

34.3% 

32.8% 

23.9% 

37.3% 

48.5% 

6.0% 

21.6% 

14.9% 

14.9% 

26.1% 

25.4% 

7.5% 

32.8% 

16.4% 

6.7% 

21.6% 

12.7% 

3.0% 

5.2% 

4.5% 

3.7% 

6.7% 

3.7% 

5.2% 

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

Darbaspēka kompetences līmenis 

Normatīvo aktu izmaiľas 

Jaunu noieta tirgu apgūšana 

Konkurences ietekme 

Kvalitātes prasību izmaiľas 

Mārketinga stratēģija 

Pirktspēja 

Tehnoloģiskais progress un ražošanas modernizācija 

Uzľēmējdarbības izmaksu izmaiľas 

Nodokļu izmaiľu politika 

Darbaspēka pieejamība darba tirgū 

Darbaspēka motivācija 

5-Svarīgs 4 3 2 1-Nesvarīgs 



 

115 
 

Analizējot uzľēmuma darbību ietekmējošos faktorus un mazumtirdzniecības, izľemot 
automobiļus un motociklus, sektorā, redzams, ka galvenie faktori pēc uzľēmēju domām ir pirktspēja 
(82,1% respondentu šo faktoru novērtēja ar „5” jeb kā svarīgu), darbaspēka kompetences līmenis 
(73,1%), nodokļu izmaiľu politiku (67,9%) un uzľēmējdarbības izmaksu izmaiľas (50%). Kā mazāk 
svarīgi faktori pēc uzľēmēju domām šajā sektorā ir tehnoloģiskais progress un ražošanas modernizācija 
(44,7% respondentu šo faktoru novērtēja kā nesvarīgu vai vidējas nozīmes) un kvalitātes prasību 
izmaiľas (33,6%) (Attēls Nr. 93). 

 
Attēls Nr. 94 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori finanšu pakalpojumu darbību, izņemot apdrošināšanu 
un pensiju uzkrāšanu, sektorā (%) 

Avots: Aptaujas dati 
 

Kopumā redzams, ka finanšu pakalpojumu darbību, izľemot apdrošināšanu un pensiju 
uzkrāšanu, sektorā svarīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori ir darbaspēka kompetences 
līmenis (58,3% respondentu šo faktoru novērtēja ar „5” jeb kā svarīgu), normatīvo aktu izmaiľas (50%) 
un nodokļu izmaiľu politika (41,7%). Līdzīgi kā iepriekš analizētajos sektoros kā mazāk svarīgus 
faktorus uzľēmēji min tehnoloģisko progresu un ražošanas modernizāciju (58,4% respondentu šo 
faktoru novērtēja kā nesvarīgu vai vidējas nozīmes) un jaunu noieta tirgu apgūšanu (50%) (Attēls Nr. 
94). 

 
Attēls Nr. 95 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sektorā (%) 
Avots: Aptaujas dati 
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Analizējot uzľēmumu darbību ietekmējošos faktorus juridisko un grāmatvedības pakalpojumu 
sektorā, var secināt, ka pēc uzľēmēju domām svarīgākie uzľēmumu darbību ietekmējošie faktori ir 
darbaspēka kompetences līmenis (85,2% respondentu šo faktoru novērtēja ar „5” jeb kā svarīgu), 
nodokļu izmaiľu politika (70,4%) un normatīvo aktu izmaiľas (68,5%). Kā mazāk svarīgi faktori pēc 
uzľēmēju domām ir tehnoloģiskais progress un ražošanas modernizācija un mārketinga stratēģija, jo 
puse (50%) respondentu šos faktorus novērtēja kā nesvarīgus līdz vidēji svarīgus. Respondentu domas 
dalās, izvērtējot konkurences ietekmi, proti, 27,8% respondentu uzskata, ka tās ietekme ir svarīga, bet 
37% respondentu konkurences ietekmi vērtē kā vidēji svarīgu faktoru. Savukārt darbaspēka 
kompetences līmeni un kvalitātes prasību izmaiľas neviens uzľēmumu pārstāvis nav norādījis kā 
nesvarīgu vai mazsvarīgu (Attēls Nr. 95).   

 
Attēls Nr. 96 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori personiskās drošības darbību sektorā (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Kopumā personiskās drošības darbību sektora respondentu vērtējums par uzľēmumu darbību 
ietekmējošiem faktoriem nav tik optimistisks kā iepriekš analizētajos sektoros. Kā svarīgākos uzľēmumu 
darbību ietekmējošos faktorus šajā sektorā uzľēmumu pārstāvji norādīja darbaspēka kompetences 
līmeni (25% un 66,7% respondentu šo faktoru novērtēja attiecīgi ar „5” un „4”), nodokļu izmaiľu politiku 
(attiecīgi 25% un 50%), konkurences ietekmi (25% un 66,7%) un pirktspēju (attiecīgi 25% un 50%). 
Turklāt par nesvarīgu uzľēmēji nav atzīmējuši nevienu faktoru, bet par mazsvarīgiem tiek minēti tādi 
faktori kā mārketinga stratēģija (91,7% respondentu šo faktoru novērtēja kā nesvarīgu vai vidēji svarīgu) 
un tehnoloģiskais progress un ražošanas modernizācija (66,7%) (Attēls Nr. 96).  
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Attēls Nr. 97 

Uzņēmumu darbību ietekmējošie faktori biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, 
sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumu, citur neklasificēto 

uzņēmējdarbību veicināšanas palīgdarbību sektorā (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

Kopumā biroju administratīvo darbību un palīgdarbību, sanāksmju un tirdzniecības izstāžu 
organizatoru pakalpojumu, citur neklasificēto uzľēmējdarbību veicināšanas palīgdarbību sektorā visi 
faktori pēc uzľēmēju domām ir svarīgi, proti, vidēji 45% respondentu norādīja, ka katrs analizētais 
faktors ir svarīgs, piešķirot vērtējumu „5”. Aptaujas rezultāti liecina, ka svarīgākais uzľēmumu darbību 
ietekmējošais faktors šajā sektorā ir darbaspēka kompetences līmenis (68,8%) un darbaspēka 
motivācija (62,5%). Atšķirībā no iepriekš analizētajiem sektoriem šajā sektorā kā nesvarīgu faktoru 
neviens respondents nav minējis tehnoloģisko progresu un ražošanas modernizāciju un kvalitātes 
prasību izmaiľas (Attēls Nr. 97). 

Starptautiskā sadarbība 

Lai veicinātu ārvalstu sadarbību Latvijā darbojas valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra" (turpmāk - LIAA). LIAA izplata ārvalstīs informāciju par Latvijas tautsaimniecību, 
nozarēm, uzľēmumiem, projektiem, precēm un pakalpojumiem. LIAA organizē uzľēmēju vizītes 
ārvalstīs valsts augstāko amatpersonu vizīšu ietvaros, biznesa dienas, tirdzniecības misijas un 
uzľēmēju kontaktbiržas Latvijā un ārvalstīs. 

66
 

Savukārt ārvalstu sadarbība starp izglītotājiem tiek veicināta, piemēram, Leonardo da Vinči 
programmas ietvaros, kuras mērķis ir „uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā un veicināt 

inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību.”67 Viens no veiksmīgiem ārvalstu sadarbības 
pasākumiem izglītības iestādēs 2012. gadā tiks īstenots, piemēram, Ogres Valsts tehnikumā. Leonardo 
da Vinči programmas mobilitātes projekta „Virtuāla uzľēmuma veidošana starptautiskā vidē” ietvaros 
izglītojamajiem divas nedēļas Vācijā būs iespēja gūt pieredzi, izveidojot virtuāla uzľēmuma darbības 
shēmu, kas atspoguļo reālu ražošanas uzľēmuma modeli. Projekta laikā jauniešiem būs iespēja attīstīt 
uzľēmējdarbības spējas un loģisko domāšanu, izmantojot virtuālās apmācības metodes, proti, biznesa 
vadības simulāciju bezriska vidē.

68
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Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, „Eksporta pasākumi”, 2012. gads, 
http://liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/eksporta_pasakumi/ 
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 http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/par_programmu/ 
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 Ogres Valsts tehnikums, Projekti, 2012. gads, http://www.ovt.lv/index.php/tehnikums/projekti/75-tehnikums/projekti/leonardo-da-
vinci/51-leonardo-da-vinci-programmas-mobilitates-projekts-virtuala-uznemuma-veidosana-starptautiska-vide 
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Starptautiskā sadarbība nozarē tiek veicināta arī ar nozarē darbojošos sabiedrisko organizāciju 
palīdzību. Nozarē darbojas dažādas sabiedriskās organizācijas, kas ir brīvprātīgi iesaistās sabiedrības 
informēšanā un izglītošanā par nozares aktuālajiem jautājumiem, sadarbības projektiem u.c. aspektiem.   
Nozarē šobrīd darbojas, piemēram, tādas sabiedriskās organizācijas kā Latvijas Profesionālo sekretāru 
un biroja vadītāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība, Latvijas Tirgotāju asociācija,  
Latvijas Biznesa Konsultantu asociācija, Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Juristu biedrība, 
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija un citas. Šīs organizācijas apvieno attiecīgās nozares jomas 
speciālistus un par savas darbības prioritātēm izvirzījušas, piemēram, dažādu projektu īstenošanu 
nozares vajadzībām, kā arī starptautiskās sadarbības sekmēšanu ar ārvalstu partneriem, nozares 
pētījumu kvalitātes, jauno nozares speciālistu profesionālās izaugsmes un izglītības attīstības Latvijā 
veicināšanu u.c. 
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Pielikums Nr.1 

Pamata informācija par respondentiem 
 

Tabula Nr. 50 Uzņēmumu kopējais skaits un aptaujājamo uzņēmumu skaits sadalījumā pa 
uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares sektoriem 

NACE 
2.red.  

Nosaukums 

Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits 

2011.gada 9 
mēnešos 

69
 

40% 
aptaujai 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, 
komerczinību) nozare 

46 Vairumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus 7 108 2 843 

47 Mazumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus 11 704 4 682 

64 Finanšu pakalpojumu darbības, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu 502 201 

69 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 3 118 1 247 

80.1 Personiskās drošības darbības 170 68 

82.1 Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības 50 20 

82.3 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi 45 18 

82.9 Citur neklasificētas uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības 249 100 

  KOPĀ 22 946 9 179 

 

 
 

Tabula Nr. 51 Aptaujāto uzņēmumu skaits un procentuālais apjoms no kopējā uzņēmumu skaita 
sadalījumā pa uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares sektoriem 

NACE 
2.red.  

Nosaukums 
Aptaujāto 

uzņēmumu skaits 

% no 
kopējā 
skaita 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, 
komerczinību) nozare 

46 Vairumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus 2 859 40,22% 

47 Mazumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus 4 685 40,03% 

64 Finanšu pakalpojumu darbības, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu 218 43,43% 

69 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 1 270 40,73% 

80.1 Personiskās drošības darbības 68 40,00% 

82.1 Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības 30 60,00% 

82.3 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi 26 57,78% 

82.9 Citur neklasificētas uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības 102 40,96% 

  KOPĀ 9 258 40,35% 
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 Saskaľā ar Lursoft datiem 
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Tabula Nr. 52 Saņemto atbilžu skaits sadalījumā pa uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, 
administrēšanas nozares sektoriem 

NACE 
2.red.  

Nosaukums 
Saņemto atbilžu 

skaits 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, 
komerczinību) nozare 

46 Vairumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus 40 

47 Mazumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus 94 

64 Finanšu pakalpojumu darbības, izľemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu 12 

69 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 54 

80.1 Personiskās drošības darbības 12 

82.1 Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības 

16 82.3 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi 

82.9 Citur neklasificētas uzľēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības 

  KOPĀ 228 

 
 

 
Attēls Nr. 98 

Aptaujāto uzņēmumu skaits  sadalījumā pa NACE sektoriem (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

 
Attēls Nr. 99 

Uzņēmumu īpatsvars dažādos Latvijas reģionos (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

7.0% 

5.3% 

23.7% 

5.3% 

58.7% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 

(82.1)Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības, 
(82.3)Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru 

pakalpojumi, (82.9)Citur neklasificētas uzľēmējdarbības … 

(80.1)Personiskās drošības darbības 

(69)Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 

(64)Finanšu pakalpojumu darbības, izľemot apdrošināšanu 
un pensiju uzkrāšanu 

(46)Vairumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus, 
(47) Mazumtirdzniecība, izľemot automobiļus un motociklus 

6.1% 

14.0% 

10.5% 

11.0% 

9.2% 

49.1% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 

 Latgales reģions 

 Zemgales reģions 

 Kurzemes reģions 

 Vidzemes reģions 

 Pierīgas reģions 

Rīgas reģions 



 

121 
 

 
Attēls Nr. 100 

Uzņēmumu veidi atkarībā no kapitāla piederības sadalījumā pēc uzņēmuma lieluma (%) 
Avots: Aptaujas dati 

 

 
Attēls Nr. 101 

Arodbiedrības un/vai darba ņēmēju pilnvarotā pārstāvja esamība uzņēmumā sadalījumā pēc 
uzņēmuma lieluma (%) 
Avots: Aptaujas dati 
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Tabula Nr. 53 Atbildes sniegušo uzņēmumu darbinieku skaits sadalījumā pa nozares profesijām 

Profesija Skaits 

Aktīvu pārvaldes speciālists 39 

Apsardzes darbinieks 386 

Arhivārs / Arhivēšanas speciālists 4 

Auditors 8 

Banku speciālists 17 

Biroja administrators / Biroja vadītājs 34 

Brokeris 2 

Darba drošības speciālists 25 

Dispečers 2 

Drošības speciālists 62 

Ekonomists 30 

Finansists 34 

Finanšu analītiķis 14 

Finanšu un investīciju konsultants 3 

Grāmatvedis 271 

Iekšējā audita speciālists 2 

Iepirkumu speciālists 45 

Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālists 11 

Inkasators 17 

IT drošības speciālists 4 

IT speciālists 35 

Izmeklētājs / Detektīvs 4 

Juriskonsults 11 

Jurists 43 

Kasieris 57 

Klientu apkalpošanas speciālists 39 

Klientu konsultants 13 

Konferenču un pasākumu organizators 1 

Kredītprojektu vadītājs 2 

Kredītu analītiķis 2 

Kredītu menedžeris 7 

Kurjers 13 

Kvalitātes vadības sistēmu speciālists 7 

Lietvedis 22 

Loģistikas speciālists 12 

Mazumtirdzniecības pārdevējs 828 

Mārketinga (tirgvedības) speciālists 24 

Miesassargs 18 

Noliktavas darbinieks 72 

Noliktavas pārzinis 31 

Patruļnieks 74 

Pārdevējs-konsultants 110 

Pārdošanas speciālists 15 

Personāla un karjeras speciālists 12 

Produktu attīstības speciālists 5 

Programmētājs 5 

Projektu vadītājs 48 

Riska analītiķis 20 

Sabiedrisko attiecību speciālists 3 

Sagādnieks (prečzinis) 20 

Sekretārs 55 

Tirdzniecības pārstāvis 16 

Transportlīdzekļa vadītājs 41 

Uzľēmumu klientu apkalpošanas speciālists 5 

Uzskaites un grāmatvedības darbinieks 28 

Vecākais klientu apkalpošanas speciālists 5 

Videonovērošanas iekārtu operators 5 

Apkopējs 357 

Remontstrādnieks 45 
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Pielikums Nr. 2 
 

Izglītības iestāžu aptaujas dalībnieki 
 

1. Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

2. Banku augstskola 

3. Bebrenes Profesionālā vidusskola 

4. Cīravas arodvidusskola 

5. Daugavpils Valsts tehnikums 

6. Juridiskā koledža 

7. Laidzes Profesionālā vidusskola 

8. Latvijas Universitāte 

9. Liepājas Universitāte 

10. Mācību centrs „BUTS" 

11. Malnavas koledža 

12. Ogres Valsts tehnikums 

13. PIKC Rīgas Valsts tehnikums 

14. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola 

15. Rīgas Tirdzniecības tehnikums 

16. Rīgas Uzľēmējdarbības koledža 

17. Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā vidusskola 

18. SIA Mācību centrs „AUSTRUMVIDZEME" 

19. Saulaines Profesionālā vidusskola 

20. SIA „Biznesa augstskola Turība" Profesionālās izaugsmes centrs 

21. SIA Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs 

22. Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

23. Valmieras Profesionālā vidusskola 

24. Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs Ventspils Profesionālā vidusskola 

 

 

Interviju dalībnieki 
 

1. Dainis Locāns, Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas izpilddirektors 
 

2. Ieva Kalve, Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja vadītāju asociācijas prezidente 
 

3. Ruta Šneidre, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja 
 

4. Maira Muceniece, Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja 
 

5. Vita Fīrere, SIA "RIMI Latvia" Personāla administratīvā vadītāja 
 

6. Liāna Bārda, SIA  "RIMI Latvia" Personāla atlases speciāliste 
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Pielikums Nr.3 

Tabula Nr. 54 Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības statistiskajos reģionos sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 
2.red.) un lieluma grupām 2010. gadā 

  

(46) 
Vairumtirdznie
cība, izņemot 
automobiļus 

un motociklus 

% kopskaita 

(47) 
Mazumtirdznie
cība, izņemot 
automobiļus 

un motociklus 

% kopskaita 

(64) Finanšu 
pakalpojumu 

darbības, 
izņemot 

apdrošināšan
u un pensiju 
uzkrāšanu 

% kopskaita 

(69) Juridiskie 
un 

grāmatvedība
s pakalpojumi 

% kopskaita 

(80) 
Apsardzes 

pakalpojumi 
un 

izmeklēšana 

% kopskaita 

(82) Biroju 
administratīvā
s darbības un 

citas 
uzņēmumu 

palīgdarbības 

% kopskaita 

 Rīgas 
reģions 

5449 100.0% 5815 100.0% 512 100.0% 2849 100.0% 335 100.0% 182 100.0% 

 Mikro 4476 82.1% 5171 88.9% 346 67.6% 2764 97.0% 213 63.6% 162 89.0% 

 Mazās 807 14.8% 530 9.1% 94 18.4% 72 2.5% 89 26.6% 13 7.1% 

 Vidējās 143 2.6% 94 1.6% 42 8.2% 11 0.4% 27 8.1% 5 2.7% 

 Lielās 23 0.4% 20 0.3% 30 5.9% 2 0.1% 6 1.8% 2 1.1% 

 Pierīgas 
reģions 

971 100.0% 1828 100.0% 55 100.0% 849 100.0% 61 100.0% 125 100.0% 

 Mikro 824 84.9% 1664 91.0% 45 81.8% 845 99.5% 50 82.0% 125 100.0% 

 Mazās 122 12.6% 144 7.9% 7 12.7% 2 0.2% 9 14.8% 0 0.0% 

 Vidējās 23 2.4% 16 0.9% 1 1.8% 2 0.2% 2 3.3% 0 0.0% 

 Lielās 2 0.2% 4 0.2% 2 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 Vidzemes 
reģions 

261 100.0% 1106 100.0% 27 100.0% 390 100.0% 10 100.0% 13 100.0% 

 Mikro 224 85.8% 962 87.0% 27 100.0% 388 99.5% 7 70.0% 13 100.0% 

 Mazās 31 11.9% 131 11.8% 0 0.0% 2 0.5% 1 10.0% 0 0.0% 

 Vidējās 6 2.3% 12 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 

 Lielās 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 Kurzemes 
reģions 

364 100.0% 1553 100.0% 30 100.0% 441 100.0% 31 100.0% 32 100.0% 

 Mikro 310 85.2% 1410 90.8% 27 90.0% 440 99.8% 24 77.4% 29 90.6% 

 Mazās 42 11.5% 132 8.5% 2 6.7% 1 0.2% 6 19.4% 3 9.4% 

 Vidējās 11 3.0% 8 0.5% 1 3.3% 0 0.0% 1 3.2% 0 0.0% 

 Lielās 1 0.3% 3 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 Zemgales 
reģions 

330 100.0% 1333 100.0% 20 100.0% 339 100.0% 22 100.0% 9 100.0% 

 Mikro 275 83.3% 1196 89.7% 18 90.0% 337 99.4% 19 86.4% 9 100.0% 

 Mazās 46 13.9% 119 8.9% 2 10.0% 2 0.6% 2 9.1% 0 0.0% 

 Vidējās 6 1.8% 17 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.5% 0 0.0% 
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(46) 
Vairumtirdznie
cība, izņemot 
automobiļus 

un motociklus 

% kopskaita 

(47) 
Mazumtirdznie
cība, izņemot 
automobiļus 

un motociklus 

% kopskaita 

(64) Finanšu 
pakalpojumu 

darbības, 
izņemot 

apdrošināšan
u un pensiju 
uzkrāšanu 

% kopskaita 

(69) Juridiskie 
un 

grāmatvedība
s pakalpojumi 

% kopskaita 

(80) 
Apsardzes 

pakalpojumi 
un 

izmeklēšana 

% kopskaita 

(82) Biroju 
administratīvā
s darbības un 

citas 
uzņēmumu 

palīgdarbības 

% kopskaita 

 Lielās 3 0.9% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 Latgales 
reģions 

379 100.0% 2186 100.0% 19 100.0% 229 100.0% 23 100.0% 13 100.0% 

 Mikro 325 85.8% 2017 92.3% 16 84.2% 227 99.1% 11 47.8% 12 92.3% 

 Mazās 46 12.1% 152 7.0% 3 15.8% 2 0.9% 10 43.5% 0 0.0% 

 Vidējās 8 2.1% 16 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 8.7% 1 7.7% 

 Lielās 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Kopā 

Reģionos 
kopā 6,783 

  
11,993 

  
608 

  
4,248 

  
421 

  
249 

  
24,302 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde
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Pielikums Nr.4 

 
Izglītības iestādes, kurās tiek piedāvātas akreditētas studiju programmas uzņēmējdarbības, 

finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarē  
 

Tabula Nr. 55 Izglītības iestādes uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas 
nozarē  

Npk. Izglītības iestāde 

1 Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

2 Alberta koledža 

3 Alsviķu profesionālā skola 

4 Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

5 Baltijas Starptautiskā akadēmija  

6 Banku augstskola  

7 Bebrenes Profesionālā vidusskola 

8 Biedrība „Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs" 

9 Cīravas arodvidusskola 

10 Daugavpils Tirdzniecības skola 

11 Daugavpils Universitāte  

12 Daugavpils Valsts tehnikums 

13 Ekonomikas un kultūras augstskola 

14 Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 

15 Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

16 Jelgavas Amatu vidusskola 

17 Juridiskā koledža 

18 Komplekss Citadele SIA Profesionālo Studiju Skola „Citadele" 

19 Laidzes Profesionālā vidusskola 

20 Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

21 Latvijas Universitāte  

22 Liepājas Universitāte 

23 Mācību centrs „BUTS" 

24 Mācību centrs „LatInSoft" 

25 Malnavas koledža 

26 Ogres Valsts tehnikums 

27 PIKC „Liepājas Valsts tehnikums" 

28 PIKC „Rīgas Tehniskā koledža" 

29 PIKC „Rīgas Valsts tehnikums" 

30 Priekuļu un Jāľmuižas Valsts tehnikums 

31 Profesionālā vidusskola „RIMAN" 

32 Profesionālās izaugsmes centrs 

33 Rēzeknes Augstskola 

34 Rietumzemgales PIKC „Jelgavas Amatniecības vidusskola" 

35 Rīgas 3. arodskola 

36 Rīgas Aeronavigācijas institūts 

37 Rīgas Ekonomikas augstskola 

38 Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola 

39 Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 

40 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

41 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

42 Rīgas Stradiľa universitāte 

43 Rīgas Tehniskā universitāte 
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Npk. Izglītības iestāde 

44 Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola 

45 Rīgas Tirdzniecības tehnikums 

46 Rīgas Uzľēmējdarbības koledža 

47 Rīgas Uzľēmējdarbības tehniskā vidusskola 

48 RSEBAAs Profesionālā Vidusskola  „VICTORIA" 

49 SIA „Latgales mācību centrs" 

50 Saulaines Profesionālā vidusskola 

51 SIA „BEDRĪTES MĀCĪBU CENTRS" 

52 SIA „Biznesa augstskola Turība"  

53 SIA „Biznesa vadības koledža"  

54 SIA „Darba Drošības Serviss" 

55 SIA „Grāmatvedības un finanšu koledža" 

56 SIA „Latvijas Biznesa koledža"  

57 SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija" Mācību centrs 

58 SIA „Latvijas neatkarīgais materiālu un iekārtu sertifikācijas centrs" Mācību centrs 

59 SIA „MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" 

60 SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 

61 SIA mācību centrs „Austrumvidzeme" 

62 Sociālās integrācijas valsts aģentūra  

63 Sociālo tehnoloģiju augstskola  

64 Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 

65 Transporta un sakaru institūts  

66 Valmieras Profesionālā vidusskola 

67 Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs" Jūrmalas profesionālā vidusskola 

68 Ventspils Augstskola  

69 Vidzemes Augstskola 

70 Zaļenieku arodvidusskola 

71 Ziemeļkurzemes PIKC „Ventspils profesionālā vidusskola" 
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Pielikums Nr. 5 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares uzņēmumu darbiniekiem 
nepieciešamie profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

Tabula Nr. 56 Profesionālo zināšanu un iemaņu kursi 

 

 

 
 
 

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

1 Grāmatvedības praktiskā pielietošana 

2 Medicīnas jomā 

3 IT kvalitātes audita jomā, SFPS jomā 

4 Normatīvo aktu izmaiľas  

5 Ķīmijas 

6 Darbs ar aukstumaģentiem, gāzi 

7 Angļu valodas 

8 COREL, PHOTOSHOP, ONYX 

9 Pārdevēju kursi 

10 Dārzkopība 

11 Higiēnas kursi 

12 Zināšanas hidraulikā 

13 Nodokļu izmaiľas 

14 Klientu apkalpošanas 

15 Datorzinības IT speciālistiem 

16 Floristika 

17 Likumdošanas izmaiľas 

18 Banketu servēšanas kursi 

19 Metālapstrādē 

20 PVD apmācības, darba drošība 

21 Juridiskās zināšanas 


