
 
 

Tautsaimniecības kā sistēmas strukturālās izmaiņas ieilgstot COVID-19 pandēmijai 

Pagaidām vēl arvien tautsaimniecības kā sistēmas analize valsts mērogā minimāli  iespējama 

ietverot CSP datus par nodarbināto skaitu  2020.gada 1. un 2. ceturksni salīdzinājumā ar šo 

rādītāju 2019.gadā ( 1., 2., 3. un 4.ceturksni).  Tie ir pieejami ne tikai iegūstot rāsītājus par valsti 

kopumā, bet arī reģionālā dalījumā, kas paver skatu uz procesu norisi dažādās valsts daļās – 

reģionos. (tautsaimniecības sistēmu pēc NACE Rev.2. veido 19 pamatelementi – skat. 

pielikumā). 

Šis 2019.gada un 2020.gada 1. un 2. ceturkšņa laikā nodarbināto skaita salīdzinājums paver trīs 

procesa iezīmes: 

- pirmā – nodarbināto skaits turpina samazināties; 

-  otra – procentuālais apjoms nemainās, kas liecina par zināmu stabilitāti, un  

- trešā – nodarbināto skaits 2020.g.2.ceturksnī palielinās pret nodarbināto skaitu 

1.ceturksnī. 

Segmenta piedeība šai trešajai grupai liecina vai nu par piemērošanos jaunajiem apstākļiem,  vai 

pat jaunu problēmu risināšanas variantu atrašanu  

Salīdzinot pieejamos datus par pirmo grupu (samazinājums) un trešo grupu (pieauguns)skaitu , 

mēs iegūstam šādus rezultātus: Latvija – 13 – 3; Rīga – 18 – 2; Pierīgas regions – 9 – 9; 

Vidzemes regions – 13 – 6; Kurzemes regions – 10 – 7; Zemgales regions – 11 – 8; Latgales 

regions – 12 – 7. (detalizētāk skat. 1.tab. pielikumā). Šis salīdzinājums  liecina, ka vissarežģītākā 

situācija ir valsts galvaspilsētā. Reģionālā skatījumā  vissekmīgāk  veicas Pierīgas reģionam, kur 

deviņos segmentos audzis nodarbināto skaits. bet zemākie ir Vidzemes reģionu raksturojošie 

rādītāji, kur nodarbināto pieaugums 2020.g.2.ceturksnī ir audzis salīdzinot ar nodarbināto skaitu 

2020.g. 1.ceturksnī (rādītāji % pret nodarbināto skaitu 2019.g.4.ceturksnī)   tikai sešos 

segmentos. (Sīkāka datu analīze 1.tabulā pielikumā) 

Kā izteiktākos pozitīvos piemērus var minēt: (A)Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 

zivsaimniecība - nodarbināto pieaugums gan valstī kopumā, gan Rīgā, gan arī  absolūti visos 

reģinos;  (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde -  nodarbināto pieaugums kā valstī 

kopumā, tā absolūti visos reģinos, izņemot Rīgu, kur segmentā visai izteikts nodarbināto 

samazinājums; (F) Būvniecība – tieši tas pats: -  nodarbināto pieaugums kā valstī kopumā, tā 

absolūti visos reģinos, izņemot Rīgu, kur segmentā visai izteikts nodarbināto samazinājums. 



 
Apstrādājošā rūpnecība ir nozīmīga tautsaimniecības sistēmas sastāvdaļa, CSP apkopotie dati 

par nodarbināto skaitu 2020.g.2.ceturksnī paver iespēju analizēt arī šīs tautsaimniecības sistēmas 

sastāvdaļas iekšējās izmaiņas, t.i., izmaiņas apstrādājošā rūpniecībā kā valsts tā arī reģionālā 

skatījumā. (NACE Rev.2. - apstrādājošās rūpniecības darbības virzienu klasifikācija). Turpinot 

iepriekš pielietoto analīzes metodi (trīs virzības grupas – samazinās, nemainās, palielinās), iegūti 

sekojoši rezultāti.(Apstrādājošās rūpniecības iekšējo sistēmu pēc NACE Rev.2.  veido 24 

pamatelementi – skat. pielikumā). 

Izmantojotot 2019.g.4.cet. un 2020.g. 2.cet. datus un procentuāli aprēķinot izmaiņas, veidojās 

sekojoši rezultāti: Latvija – 19 – 4; Rīga – 17 – 6; Pierīgas regions – 16 – 7; Vidzemes regions – 

13 – 7; Kurzemes regions – 13 – 6; Zemgales regions – 15 – 5; Latgales regions – 10 – 10. 

Iegūtie dati ved pie secinājuma, ka Latgales reģiona pārvaldes  institūcijas un iedzīvotāji 

vissekmīgā ir pratuši izmantot pandēmijas situāciju, lai aktivizētu uzņēmējdarbību apstrādājošā 

rūpniecībā. 

Apstrādājošās rūpniecības segmentā notiekošās iekšējās izmaiņas visai būtiski ietekmē 

uzņēmumu ģeogrāfiskais/teritoriālais izvietojums. Piemēram, pārtkas ražošanas uzņēmumi (C10) 

darbojas visos reģionos, bet nodarbināto skaita izmaiņas liecina, ka Rīgā, Pierīgas, Zemgales un 

Latgales reģionā izvietotos uzņēmumos nodarbināto skaits palielinās, bet tai pat laikā Vidzemes 

un Kurzemes reģionā izvietotos uzņēmumos tas samazinās. Datoru, elektronisko un optisko 

iekārtu ražošanas uzņēmumi (C26), kurius NACE Rev.2. klasificē kā augsto tehnoloģiju grupai 

piederošus uzņēmumus, kāpina nodarbināto skaitu Vidzemē, Kurzemē un Latgalē izvietotajos 

uzņēmumos, bet Zemgales, Pierīgas un pat Rīgas uzņēmumos to skaits samazinās (sīkāka datu 

analize 3.tabulā pielikumā) 

Kritiskākā situācija  ir izveidojusies divos tautsaimniecības sistēmas segmentos: (I) 

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi un (R) Māksla, izklaide un atpūta. Šos segmentus 

raksturo izteikti samazinājies uzņēmumu NETO apgrozījums un nodarbināto skaits salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu (sīkāka datu analyze 2. un 3. tabulā pielikumā). Kā vienā tā otrā variantā 

viszemākie rādītāji raksturo valsts galvaspilsētu Rīgu, ko tieši izraisa COVID-19 pandēmijas 

radīts pieprasījums - iedzīvotāju pulcēšanās ierobežojumi. 

Šo datu analize no jauna apstiprina domu, kas iegūta citās pētniecības programmās  veiktos 

telpiskās attīstības procesu izvērtējumos, ka  šodienas mainīgajā pasaulē pamatā ir izmantojamas 

divas organizātoriska rakstura  iespējas: 



 
1.segmenta iekšēja strukturāla pārkārtošana, ko, piemēram,  sekmīgi izvērsis tūrisms kā 

uzņēmējdarbības variants no starptautiskā varianta arvien vairāk centrējoties uz aktivitāšu 

izvēršanu tieši valsts mērogā un 

 2.preču un pakalpojumu noieta izvēršanu e-komercijas variantā. 

 Minētās iespējas, protams, ir stratēģiskās attīstības pamatlīnijas vai idejas izvirzīšana. Nākošais, 

un varbūt vēl nozīmīgāks  posms ir idejas realizācijas plāna izstrāde – kur un kāpēc realizēt ideju 

dzīvē. Kāpēc vienā ģeogrāfiskā telpā/reģionā  problēmas risināšana notiek segmīgāk nekā citā 

reģionā, ko apliecināja fakti? Tas ir  pētnieciskā darba tālākas izvēršanas virziens uz paplašinātas 

un CSP piedāvātas informācijas bāzes                                                                          

Pielikums: 1.tabula, 2.tabula, 3.tabula 



Pielikums 

Tautsaimniecības kā sistēmas pamatstruktūra (NACE Rev.2.klasifikācija) 
(A)Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 

(C) Apstrādes rūpniecība; (D) Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 

(E) Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija; (F) Būvniecība 

(G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts 

(H) Transports un uzglabāšana; (I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 

(J) Informācijas un komunikācijas pakalpojumi; (K) Finanšu un apdrošināšanas darbības 

(L) Operācijas ar nekustamo īpašumu; (M) Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 

(N) Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 

(O) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana; (P) Izglītība 

(Q) Veselība un sociālā aprūpe; (R) Māksla, izklaide un atpūta; (S) Citi pakalpojumi 

 

 

(C) Apstrādes rūpniecība pavisam (NACE Rev.2.klasifikācija) 
(10) Pārtikas produktu ražošana; (11) Dzērienu ražošana; (12) Tabakas izstrādājumu ražošana 

(13) Tekstilizstrādājumu ražošana; (14) Apģērbu ražošana (15) Ādas un ādas izstrādājumu ražošana 

(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana; (17) Papīra un papīra izstrādājumu ražošana; (18) 

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana 

(19) Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana; (20) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 

(21) Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana; (22) Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana; (23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu 

ražošana; (24) Metālu ražošana 

(25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas; (26) Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana; (27) Elektrisko iekārtu ražošana; 

(28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana; (29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana 

(30) Citu transportlīdzekļu ražošana; (31) Mēbeļu ražošana; (32) Cita veida ražošana 

(33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 

 

 

 

 

 

 

 



1.tabula.  2019.4.cet. salīdzinājumā ar 2020.g.1.cet. un arī 2020.g. 2.cet. rādītājiem 

JVS014c. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem ceturkšņa beigās 

 

 Latvija Rīga Pierīgas reģ. Vidzemes reģ. Kurzemes reģ. Zemgales reģ. Latgales reģ. 

1.cet. 2.cet. ? 1.cet. 2.cet. ? 1.cet. 2.cet. ? 1.cet. 2.cet. ? 1.cet. 2.cet. ? 1.cet. 2.cet. ? 1.cet. 2.cet. ? 
Reģ. 98.9 96.7 - 100.6 97.1 - 93.6 92.3 - 97.6 97.2 - 98.5 98.36 - 98.29 98.1 - 100.2 99.6 - 
(A) 101.8 107.5 + 98.3 114.2 + 95.3 103.5 + 104 103.9 = 102.7 105.4 + 108.5 112.0 + 100.6 108.0 + 
(B)  103.1 150.5 + 242.1 94.7 - 99.9 150.5 + 91.3 184.7 + 153.8 191.3 + 87.1 124.0 + 94.7 129.7 + 
(C)  99.7 97.1 = 100.7 96.3 - 100.1 97.4 - 96.3 93.9 - 95.8 94.8 - 99. 99.5 + 104.1 102.8 - 
(D)  98.7 94.7 - 99.9 98.6 - 96.3 95.9 - 87.0 81.3 - 99.1 92.2 - 106.6 100.0 - 100.1 88.4 - 
(E)  98.2 98.0 = 96.3 93.5 - 93.3 97.3 + 134.2 121.5 - 93.0 99.3 + 97.0 95.9 - 101.6 103.5 + 
(F)  98.8 102.1 + 102.1 99.9 - 103.8 110.8 + 86.7 95.0 + 94.4 108.6 + 94.3 95.3 + 92.3 104.4 + 
(G)  98.3 95.7 - 106.2 103.0 - 74.6 73.2 - 98.4 96.7 - 99.9 97.4 - 98.4 97.7 - 95.6 93.2 - 
(H)  99.0 93.6 - 99.1 93.6 - 94.9 86.5 = 98.2 97.6 - 109.4 103.6 - 86.4 90.8 + 110.3 108.9 - 
(I)  88.3 79.3 - 84.7 71.6 - 92.4 93.1 + 102.9 99.7 - 83.5 83.3 = 101.1 91.9 - 101.5 96.1 - 
(J)  101.2 99.5 - 102.7 100.5 - 95.1 96.5 + 87.1 94.9% + 82.7 82.7 = 100 102.0 + 97.8 95.1 - 
(K)  100.4 98.0 - 100.3 97.8 - 102 104.2 + 90.8 75.0 - 124.7 120.2 - 100 89.7 - 95.1 76.4 - 
(L)  98.3 97.2 - 98.1 95.9 - 107.7 108.4 + 103.7 102.9 - 83.9 85.0 + 101.1 99.4 - 94.3 97.2 + 
(M)  97.5 93.2 - 97.2 91.8 - 93.3 91.3 - 115.8 123.6 + 85.9 82.7 - 106.2 102 - 105.4 103.5 - 
(N)  98.6 94.6 - 99.8 94.9 - 94.2 92.6 - 91.8 88.1 - 93.9 86.2 - 81.7 88.6 + 120.3 121.7 + 
(O)  100.6 100.0 = 100.4 99.7 - 100.1 98.3 - 98.4 99.8 + 104.9 104.8 = 99.6 102.0 + 103.6 100.2 - 
(P)  100.2 98.3 - 101 101.4 + 97.7 95.3 - 98.6 93.5 - 100.7 98.1 - 99.5 95.7 - 101.6 97.8 - 
(Q)  101.7 101.3 = 103.2 102.2 - 101.2 101.0 = 101 101.6 + 102.9 103.7 + 96.2 96.3 = 99.3 99.8 = 
(R)  95.4 88.9 - 92.3 81.7 - 99.51 97.1 - 93.56 92.6 - 98.07 89.4 - 96.9 95.5 - 99.2 95.3 - 
(S)  94.1 88.6 - 100.1 91.2 - 80.4 81.1 + 79.3 70.7 - 108.3 115.4 + 100.9 100.0 - 57.8 62.3 + 
 

 



 

2.tabula. NETO apgrozījuma pieaugums  

CSP. UF060c. Nefinanšu komersantu neto apgrozījums pa darbības veidiem (tūkst. euro)      

 
2019/02 

tūkst.euro 

2020/02 

tūkst.euro 

 

TOTAL PAVISAM 16185039.4 
 

13901262.2 
 

85.9% 

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 470532.9 
 

481017.4 
 

102.20% 
 

B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde … … … 

C Apstrādes rūpniecība 2440431.3 2262378.3 92.70% 

D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana … … … 

E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 106087.5 
 

98304.7 
 

92.70% 
 

F Būvniecība 1187924.5 990180.0 83.40% 

G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts 7542211.5 
 

6543465.0 
 

86.80% 

H Transports un uzglabāšana 1620579.7 1111672.6 68.60% 

I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 241302.5 100491.1 41.60% 

J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 575647.7 529073.4 91.90% 

K Finanšu un apdrošināšanas darbības … … … 

L Operācijas ar nekustamo īpašumu 375715.0 
 

338126.8 90.00% 

M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 425697.9 398333.2 93.60% 

N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 374635.7 267721.4 71.50% 

O Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana … … … 

P Izglītība 29308.0 23385.9 79.80% 

Q Veselība un sociālā aprūpe 83005.0 70076.2 84.40% 

R Māksla, izklaide un atpūta 118241.2 40953.2 34.60% 

S Citi pakalpojumi 27109.9 20667.6 76.20% 

 



3.tabula. CSP. JVS014c. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem ceturkšņa beigās “Apstrādājošā rūpniecībā” 

2019.4.cet 100.0% - 2020.2.noslēgumā 

aprēķinātais, % 

Latvija  Rīga  Pierīgas 

reģ. 

 Vidzemes 

reģ. 

 Kurzemes 

reģ. 

 Zemgale

s reģ. 

 Latgale

s reģ. 

 

CSP. JVS014c. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem ceturkšņa beigās 

(C) Apstrādes rūpniecība pavisam  97.1 - 96.3 - 97.4 - 94.0% - 94.79% - 99.5% - 102.8 + 
(10) Pārtikas produktu ražošana 101.0 + 105.3 + 107.5 + 93.4% - 79.38% - 105.0% + 104.6 + 
(11) Dzērienu ražošana 95.4 - 94.1 - 71.6 - 108.4% + 100% = 91.7% - 107.9 + 
(12) Tabakas izstrādājumu ražošana 100.0 = … … 100.0 = … … … … … ,,, 100.0 = 
(13) Tekstilizstrādājumu ražošana 91.5 - 92.3 - 72.1 - 77.3% - 95.43% - 94.4% - 91.7 - 
(14) Apģērbu ražošana 90.3 - 81.9 - 89.0 - 35.62 - 92.34% - 107.0% + 107.1 + 
(15) Ādas un ādas izstrādājumu ražošana 88.6 - 90.5 - 66.7 - 100 + 100.0% = 50.0% - 85.0 - 
(16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu 

ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto 

izstrādājumu ražošana 

99.1 - 105.3 + 93.6 - 91.2% - 105.9% + 93.5% - 118.1 + 

(17) Papīra un papīra izstrādājumu ražošana 93.3 - 84.1 - 106.1 + 98.9% - 108.9% + 73.3% - 231.1 + 
(18) Poligrāfija un ierakstu reproducēšana 93.8 - 91.3 - 82.3 - 396.0% + 140.7% + 95.7% - 120.0 + 
(19) Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana 34.6 - 28.6 - 12.9 - 80.0% - 100.0% = … ,,, … … 
(20) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 95.6 - 87.3 - 88.9 - 95.49 - 92.08% - 95.5% + 90.8 - 
(21) Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko 

preparātu ražošana 

98.2 - 97.4 - 99.0 - … … … … … … … … 

(22) Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana 98.2 - 92.9 - 106.6 + 87.1% - 96.395 - 102.0% + 99.1 - 
(23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 96.6 - 88.1 - 100.6 + 97.7% - 83.65% - 155.0% + 69.7 - 
(24) Metālu ražošana 105.2 + 114.3 + 102.6 + … … 103.4% + 98.2% - … … 
(25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot 

mašīnas un iekārtas 

101.3 + 100.3 + 100.3 + 118.7% + 98.29% - 99.0% - 114.6 + 

(26) Datoru, elektronisko un optisko iekārtu 

ražošana 

98.7 - 93.0 - 87.5 - 123.8% + 119.9% + 76.5% - 108.2 + 

(27) Elektrisko iekārtu ražošana 98.4 - 98.7 - 93.0 - 400.0% + 98.42% - 81.3% - 99.76 - 
(28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un 

darba mašīnu ražošana 

93.4 - 95.4 - 90.9 - 118.2% + 90.02% - 82.0% - 86.12 - 

(29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju 

ražošana 

91.7 - 89.0 - 93.4 - 100.0% = 90.39% - 90.4% - 101.3 + 

(30) Citu transportlīdzekļu ražošana 103.8 + 116.4 + 87.8 - 23.1% - 231.6% + 100.0% + 100.9 + 
(31) Mēbeļu ražošana 95.8 - 108.0 + 90.0 - 97.4% - 72.87% - 96.8% - 81.79 - 
(32) Cita veida ražošana 86.1 - 82.0 - 61.2 - 72.5% - 97.76% - 93.4% - 83.87 - 
(33) Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 90.3 - 90.1 - 116.1 + 56.8% - 97.23% - 93.8% - 51.75 - 



 


