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Kas ir mašīnbūves un metālapstrādes 

nozare Latvijā? 

• Viena no lielākajām apstrādājošās rūpniecības nozarēm Latvijā: 

– Top3 pēc apgrozījuma (17% no rūpn. kopējā) 

– Top2 pēc eksporta apjoma (21% no kopējā eksporta) 

• Nodarbina 21,3 tūkst. strādājošo 

• Eksportē ap 78% no saražotā apjoma uz vairāk kā 100 pasaules valstīm 

• Apgādā ar produktiem, izejvielām, tehnoloģijām, aprīkojumu visas pārējās 

tautsaimniecības nozares 

• Statistikas uzskaitē aptver vairākas apakšnozares – C24, 25, 27, 28, 29, 30 
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Shipbuilding & marine industries  

Railway technologies 

• Shipbuilding; ship repair 

services; parts and 

components 

• Main shipbuilding 

companies: 

– Riga Shipyard 

– Tosmare  

– TMMetal Baltic • Production and repair of rolling 
stock, parts and components, 
electrical engines   

• Main railway companies: 

– RVR  

– DLRR  

– RER, L-Ekspresis 
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Automotive industry  

• Assembling of buses, parts and components for automotive industry, trailers and 
semitrailers    

• Main companies: 

– Leax Baltic  

– Dinex 

– Mono Transserviss 

– Malmar Sheet Metal 

– Bucher Municipal 

– Ditton 
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Woodworking and forestry machinery 

• Machinery, tools and equipment for 

sawmills; log sorting and 

transportation lines; forestry 

machinery; etc. 

• Main companies: 

– Latvijas Finieris IR 

– Tehnika Auce  

– Talsu tehnika 

– T.I.G.E.R. 

– Nook 

– Baltrotors 

– Vesto 
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Agriculture and food processing machinery 

• Grain processing equipment, milking 

equipment, farm equipment. 

• Main companies: 

– LMR Āzene 

– Preco  

– Larta 1 

– Zieglera mašīnbūve 
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Various specific (niche) products – equipment, technologies 

• Vacuum coating technologies, 

manufacture of medical, precission 

and optical instruments; diesel 

generators 

• Main companies: 

– Sidrabe 

– Baltic Scientific Instruments 

– Rīgas Dīzelis DG  
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Lifting, handling, ports’ equipment 

• Design and production of 

lifting and handling equipment, 

conveyors for wide range of 

industries 

• Main companies: 

– TTS Avio 

– Latvijas Finieris IR 

– Ferroplan  

– SFM Latvia 

– Reserv Inc. 

• Portal cranes and grabs, Main 

companies: 

– Rikon 

– Bleste  
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Equipment and machinery for wide range of sectors  

• Vacuum technologies; food 
processing; chemical and 
pharmaceutical industry, agriculture; 
etc.   

• Main companies: 

– DITTON Driving Chain Factory 

– Industry Patner Ltd. 

– Peruza  

– Baltrotors 
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Design items 

• Various design, interior and outddor 

items 

• Main companies: 

– EHT Fabrik 

– Raunas Lauktehnika  

– Daiļrade RC 
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Solutions for energy sector 

• Biomass boiler houses; heat pumps, 

cogeneration projects, electricity 

distribution and transformation 

technologies  

• Main companies: 

– Komforts 

– Fonons  

– Energofirma Jauda 

– Grandeg 
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Steel structures 
• Design, production and assembling of 

steel structures for construction; 

masts and towers for telecom 

industry, etc.  

• Main companies: 

– S.B.C. 

– Belmast  

– Vairogs M 

– Izoterms 

– Skonto Plan 

– BIC 
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Subcontracting  

• Full range of specialised metal 

processing services; parts, 

components and (sub)assemblies; 

turning and milling; sheet metal 

processing; welding, etc.  

• Main companies: 

– East Metal 

– Dambis 

– Metālmeistars  
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Production of metals  

• Steel rebars, aluminium ingots, 

casting of parts from iron and non-

ferrous metals 

• Main companies: 

– Dīlers 

– KMM Metāls 

– Sperre Baltic  
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Manufacture of electrical machinery and appratus 
Dambis, Energofirma Jauda 
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Manufacture of electrical machinery and appratus 
Rīgas Dīzelis DG, Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca 
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 Manufacture of rubber and polyurethane parts 
Baltijas Gumijas Fabrika 



Uzņēmumu skaits MM nozarē 

Kopā uzņēmumi: 

- CSP 2015.g. – 1605 

- Lursoft - 2170 
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Apjomu izmaiņas. 2017.g. 5mēn pret  

2016.g.5mēn, % 
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Galvenās attīstības problēmas, % no 

respondentiem 
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Papildus nepieciešamie speciālisti 2017.gadā 

159 

67 

56 

39 

32 

Konstruktori- tehnologi 

Mehānikas inženieri 

Kvalitātes vadītājs /… 

Mehatroniķi /… 

Mārketinga / pārdošanas… 

Metināšanas inženieri 28 

Inženieri- enerģētiķi 14 

Elektrotehnikas inženieris 14 

Elektronikas inženieris 14 

14 

14 

11 

Darba aizsardzības… 

Loģistikas speciālists 

Ķīmijas inženieri-… 

360 
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342 

271 

130 

78 

46 

46 

39 

28 

14 

Ciparvadības darba galdu  

iestatītāji / operatori 

Metinātāji  

Atslēdznieki / montāžas 

atslēdznieki 

Instrument-atslēdznieki 

Virpotāji 

Iekārtu remontatslēdznieki 

Elektromontāžas atslēdznieki 

Krāsotāji 

Frēzētāji 

Termoapstrādes speciālisti 
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Vidējā bruto darba alga (EUR / mēn) 
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«TehnoBuss Latvija»  
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Ieguvumi jauniešiem, skolām 

• Atraktīvā veidā iepazīties ar 

inženierzinātņu iespējām un 

pielietojumu dzīvē. 

• Iepazīties un pamēģināt 

darboties ar tehnoloģiskām 

iekārtām. 

• Informācija par nozares 

daudzveidību un 

inovatīviem produktiem. 

• Saprotama informācija par 

karjeras iespējām. 
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Tehnobuss koncepts 

Tehnobuss - tiešā komunikācija ar 

jauniešiem skolās. Interaktīva 

demonstrācija: 

• Pamatskola/vidusskola 

• Demo lekcija 

• Grupās  pa 12 skolēniem 40 

minūtes.  
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2 mācību gadu rezultāti 

• TehnoBuss nodarbības realizētas 173 

skolās. 

• Kopā vairāk kā 18307 skolēnu 

apmeklētas nodarbības. 

• Dalība pašvaldību un nevalstisko 

organizāciju organizētajos pasākumos 

(Ventspils tehnikuma atkāšana, Jelgavas «Metāla 

svētkos», Rīgas domes izglītības departamenta 

karjeras dienas pasākums, dažādu pilsētu svētki, 

skolēnu vasaras nometnes, TechIndustry 2015, 

Rīgas Tehniskā koledža - „Elektronikas diena 

2015” u.c.) 
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Facebook.com/tehnobuss 
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Profesionālajā izglītībā iegūstamās 

kvalifikācijas metālapstrāde un mašīnbūvē 

Mehānikas inženieris, mehatronikas inženieris - konstruktors  

• Strādā ar konstruēšanas datorprogrammām. Projektē dažādus mehānismus, 

iekārtas un produktus, veic to stiprības aprēķinus, izvēlas pielietojamos 

materiālus, sākot no vienkāršiem sadzīves priekšmetiem līdz 

rūpnieciskajiem robotiem, elektrovilcieniem, kuģiem u.t.t. 
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Profesionālajā izglītībā iegūstamās 

kvalifikācijas metālapstrāde un mašīnbūvē 

Mehānikas inženieris, mehatronikas inženieris, metināšanas inženieris  

• Atbilstoši konstruktoru dokumentācijai izstrādā tehnoloģiju, 

datorprogrammas kā uz esošajiem darba galdiem izgatavot detaļas, kādā 

secībā tās samontēt, izvēloties instrumentus, nosakot darba režīmus un 

materiālu patēriņu. Rūpējas par ražošanas tehnoloģijas ievērošanu – pārzina 

tehnoloģiskos procesus, detaļu izgatavošanu, mehānisko apstrādi, mašīnu 

salikšanu un mezglu (detaļu salikšanas, montēšanas vienību) veidošanu, 

instrumentu, ražošanas iekārtu izvēli, iekārtu darba režīmu, arī novērtē 

ražošanas iekārtu stāvokli un remonta nepieciešamību. Viņam jāpārzina 

mašīnu tehnoloģija, jāuzrauga ražošana un jānodrošina produkcijas 

kvalitāte. 
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Profesionālajā izglītībā iegūstamās 

kvalifikācijas metālapstrāde un mašīnbūvē 

Mehatronisko sistēmu tehniķis, rūpniecisko iekārtu mehāniķis 

• Apkalpo automātiskās līnijas un datorizētās programmējamās ražošanas 

iekārtas (mehānika + elektronika + informācijas tehnoloģijas (IT), 

darbagaldus, iestatot, uzturot darba kārtībā un arī labojot tās. Veic ierīču 

montāžu un regulēšanu, veic defektu atklāšanu un novēršanu, programmu 

ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontrolleros (PLC). Veic 

elektropiedziņas un iekārtu vadības elektrisko shēmu montāžu un 

regulēšanu. 
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Profesionālajā izglītībā iegūstamās 

kvalifikācijas metālapstrāde un mašīnbūvē 

Mašīnbūves tehniķis 

• Piedalās metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā un īstenošanā. 

Viņš izstrādā metāla apstrādes un detaļu montāžas tehnoloģiskos procesus, 

konstruē vienkāršus mezglus, veic aprēķinus, tehniski sagatavo iekārtas 

darbam atbilstīgi tehnoloģiskajam procesam, strādā ar tehnisko 

dokumentāciju un veic tajā nepieciešamās izmaiņas. 
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Profesionālajā izglītībā iegūstamās 

kvalifikācijas metālapstrāde un mašīnbūvē 

Datorizētās ciparu vadības (CNC)  darba galdu iestatītājs / operators 

• Izstrādā apstrādes algoritmu, sastāda vadības programmas detaļu 

izgatavošanai, apstrādei, sagatavo darbagaldu darbam, ievada, pārbauda un 

rediģē vadības programmu, veic darba darba orgānu un instrumentu 

pieregulēšanu darba laikā, koordinē un vada operatora darba izpildi. 
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Profesionālajā izglītībā iegūstamās 

kvalifikācijas metālapstrāde un mašīnbūvē 

Virpotājs, frēzētājs, metinātājs, atslēdznieks 

• Strādā mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos, izgatavo detaļas, 

mezglus, montē iekārtas un mehānismus. Darbā izmanto dažādus 

elektriskos rokas instrumentus un iekārtas (Metāla zāģēšana, izciršana, 

locīšana, urbšana, ‘metināto šuvju apstrāde u.t.t.) 
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Paldies! 

https://www.youtube.com/watch?v=XtluKbvRHv8  Mašīnbūves nozare 2 daļa -6,5 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=kottIqSrl6Q     Mašīnbūves nozare 3 daļa -6,0 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=XtluKbvRHv8
https://www.youtube.com/watch?v=kottIqSrl6Q

