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NEP analīzes struktūra

A. Pa apakšnozarēm B. Pēc uzņēmumu lieluma

Darbinieku skaits

Uzņēmumu skaits

Apgrozījums



1. Enerģētikas nozaru ekspertu 
padome (ENEP)

ENEP pārstāv šādus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red .):
• (D.35) Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

• (D.351) Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale
• (D.352) Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus
• (D.353) Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

• (F.4222) Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība





* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par 
2020.gadu. Visos pārējos 
periodos – arī par apakšnozari
«F4222 Elektroapgādes un 
telekomunikāciju sistēmu 
būvniecība»





* sadalījums pēc 
uzņēmumu lieluma nav 
pieejams par 2020.gadu 
un par apakšnozari
«F4222 Elektroapgādes 
un telekomunikāciju 
sistēmu būvniecība»



* nav uzrādīts apgrozījums 
nozarēs «D352» un 
«D353», jo saskaņā 
Statistikas likuma 19.panta 
prasībām oficiālā statistika 
netiek publicēta tādā veidā, 
kas ļauj tieši vai netieši 
identificēt atsevišķu 
respondentu datus (ja ir 
mazs uzņēmumu skaits).
Nozarē «D352» ir neliels 
uzņēmumu skaits.



* sadalījums pēc 
uzņēmumu lieluma nav 
pieejams par 2020.gadu 
un par lielāko daļu 
apakšnozaru (jo īpaši 
nozarēs un segmentos, 
kur darbojas mazs skaits 
uzņēmumu)



2. Transporta un loģistikas nozaru 
ekspertu padome (ENEP)

Pārstāv šādus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red .):
• (H.49) Sauszemes transports un cauruļvadu transports
• (H.50) Ūdens transports
• (H.51) Gaisa transports
• (H.52) Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
• (H.53) Pasta un kurjeru darbība





(H.53) Pasta un kurjeru darbība

(H.52) Uzglabāšanas un
transporta palīgdarbības

(H.49) Sauszemes transports
un cauruļvadu transports

(H.51) Gaisa transports

(H.50) Ūdens transports



* nav pieejams 
sadalījums pēc 
uzņēmumu lieluma par 
2020.gadu







* Laika periodā 2008.-
2014.g. un 2019-2020.g. 
nav uzrādīts apgrozījums 
nozarēs «H50» un «H51», 
jo saskaņā Statistikas 
likuma 19.panta prasībām 
oficiālā statistika netiek 
publicēta tādā veidā, kas 
ļauj tieši vai netieši 
identificēt atsevišķu 
respondentu datus (ja ir 
mazs uzņēmumu skaits)



* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par 
2020.gadu un daļēji – arī par 
iepriekšējiem gadiem atsevišķu 
apakšnozaru lieluma grupās (jo 
īpaši nozarēs un segmentos, kur 
darbojas mazs skaits uzņēmumu)



3. Būvniecības nozaru ekspertu padome

Pārstāv šādus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.):
• (C.203) Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana
• (C.2052) Līmju ražošana
• (C.23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
• (F) Ēku būvniecība

• (F.41) Ēku būvniecība
• (F.42) Inženierbūvniecība
• (F.43) Specializētie būvdarbi

• (L.6832) Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
• (M.71) Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
• (M.741) Specializētie projektēšanas darbi
• (N.81) Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi





* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par  
2020.gadu, bet iepriekšējos 
periodos – par apakšnozarēm
«C2052 Līmju ražošana» un 
«L6832 Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana par atlīdzību vai 
uz līguma pamata»





* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par  
2020.gadu, bet iepriekšējos 
periodos – par apakšnozarēm
«C2052 Līmju ražošana» un 
«L6832 Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana par atlīdzību vai 
uz līguma pamata»



* Nav uzrādīts apgrozījums 
apakšnozarē «C2052» un kopš 
2016.gada – apakšnozarē
«C203», jo saskaņā Statistikas 
likuma 19.panta prasībām 
oficiālā statistika netiek 
publicēta tādā veidā, kas ļauj 
tieši vai netieši identificēt 
atsevišķu respondentu datus (ja 
ir mazs uzņēmumu skaits).



* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par 
2020.gadu, bet iepriekšējos 
periodos – par apakšnozarēm un 
segmentiem, kur darbojas mazs 
skaits uzņēmumu



4. Ķīmiskās rūpniecības un tās 
saskarnozaru  ekspertu padome

Pārstāv šādus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.):
• (C.192) Naftas pārstrādes produktu ražošana
• (C.20) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
• (C.21) Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
• (C.22) Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
• (C.23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
• (E.36) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
• (E.37) Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
• (E.38) Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
• (E.39) Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
• (M.7211) Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā





* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par  
2020.gadu, bet iepriekšējos 
periodos – par apakšnozari
«M7211 Pētījumu un 
eksperimentālo izstrāžu 
veikšana biotehnoloģijā»





* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par  
apakšnozari «M7211 Pētījumu un 
eksperimentālo izstrāžu veikšana 
biotehnoloģijā»



* Atsevišķos gados nav uzrādīts 
apgrozījums nozarēs «C192», 
«C21», «E37» un «E39», jo 
saskaņā Statistikas likuma 
19.pantu statistika netiek 
publicēta tādā veidā, kas neļauj 
ne tieši, ne netieši identificēt 
atsevišķu respondentu datus (ja 
ir mazs uzņēmumu skaits).



* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par 
2020.gadu, bet iepriekšējos 
periodos – par par lielāko daļu 
apakšnozaru (jo īpaši nozarēs un 
segmentos, kur darbojas mazs 
skaits uzņēmumu)



5. Metālapstrādes, mašīnbūves un 
mašīnzinību nozaru ekspertu padome

Pārstāv šādus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.):
• (C.24) Metālu ražošana
• (C.25) Gatavo metālizstrādājumu ražošana
• (C.27) Elektrisko iekārtu ražošana
• (C.28) Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
• (C.29) Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
• (C.30) Citu transportlīdzekļu ražošana
• (C.3312) Iekārtu remonts (varbūt vajadzētu ņemt visu 33.nodaļu)
• (G.452) Automobiļu apkope un remonts
• (G.4661) Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
• (G.4663) Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība
• (G.4669) Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība





* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par  
2020.gadu, bet iepriekšējos 
periodos – arī par 
apakšnozarēm «C3312», 
«G4661», «4663»un «G4669»





* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par  
2020.gadu, bet iepriekšējos 
periodos – arī par apakšnozarēm
«C3312», «G4661», «4663»un 
«G4669»



• Nav uzrādīts apgrozījums 
atsevišķās apakšnozarēs un 
segmentos, kur darbojas 
mazs skaits uzņēmumu, jo 
saskaņā Statistikas likuma 
19.pantu statistika netiek 
publicēta tādā veidā, kas 
neļauj ne tieši, ne netieši 
identificēt atsevišķu 
respondentu datus (ja ir 
mazs uzņēmumu skaits).



* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par 
2020.gadu, bet iepriekšējos 
periodos – par par lielāko daļu 
apakšnozaru (jo īpaši nozarēs un 
segmentos, kur darbojas mazs 
skaits uzņēmumu)



6. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas 
izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu 

padome

Pārstāv šādus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.):
• (C.13) Tekstilizstrādājumu ražošana
• (C.14) Apģērbu ražošana
• (C.15) Ādas un ādas izstrādājumu ražošana
• (M.741) Specializētie projektēšanas darbi 
• (S.9523) Apavu un ādas izstrādājumu remonts M.7410 Specializētie projektēšanas darbi

Šajā klasē ietilpst: – audumu, apģērbu, apavu, rotaslietu, mēbeļu, citu interjera priekšmetu un citu 
modes preču, kā arī personīgo un saimniecības preču modelēšana un dizains; – rūpnieciskais dizains, 
t.i., jaunu rūpniecības produktu paraugu un specifikāciju izveide, kuri pilnveido produkta izskatu, 
vērtību un lietošanu, ieskaitot materiālu, mehānismu, formas, krāsas un produktu virsmu apstrādes 
noteikšanu, ņemot vērā cilvēka rakstura īpašības un vajadzības, drošību, tirgus pievilcību produktu 
sadalē, lietošanā un ekspluatācijā; – grafisko dizaineru pakalpojumi; – iekštelpu dekoratoru darbība. 

Šajā klasē neietilpst: – mājas lapu dizains un programmēšana, sk. 62.01; – arhitektoniskā projektēšana, 
sk. klasi 71.11; – inženiertehniskā projektēšana, t.i., mašīnu, materiālu, instrumentu, iekārtu, procesu 
un sistēmu projektēšana atbilstoši inženierzinātņu fiziskiem likumiem un principiem, sk. klasi 71.12.





* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par  
2020.gadu.
Nav pilnībā atšifrēts uzņēmumu 
skaits dalījumā pēc lieluma nozarē 
«S.9523 Apavu un ādas 
izstrādājumu remonts» - visticamāk, 
lielākā daļa no tiem ir lieluma grupā 
ar darbinieku skaitu līdz 9





* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par  
2020.gadu.
Nav pilnībā atšifrēts uzņēmumu 
skaits dalījumā pēc lieluma nozarē 
«S.9523 Apavu un ādas 
izstrādājumu remonts» - visticamāk, 
lielākā daļa no tiem ir lieluma grupā 
ar darbinieku skaitu līdz 9



* Nav uzrādīts apgrozījums par 
2008.g. nozarē «C15 Ādas un 
ādas izstrādājumu ražošana», jo 
saskaņā Statistikas likuma 
19.pantu statistika netiek 
publicēta tādā veidā, kas neļauj 
ne tieši, ne netieši identificēt 
atsevišķu respondentu datus (ja 
ir mazs uzņēmumu skaits).



* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par 
2020.gadu un par lielāko daļu 
apakšnozaru (jo īpaši nozarēs un 
segmentos, kur darbojas mazs 
skaits uzņēmumu)



7. Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru 
ekspertu padome

Pārstāv šādus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.):
• (I.55) Izmitināšana
• (I.56) Ēdināšanas pakalpojumi
• (N.79) Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītie pasākumi
• (S.9602) Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
• (S.9604) Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi

S.9604 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst: – turku pirts, saunu un tvaika pirts, solāriju, svara 
samazināšanas un novājēšanas salonu, masāžas salonu u.c. salonu 
darbība.
Šajā klasē neietilpst: – medicīniskā masāža un terapija, sk. klasi 
86.90; – veselības, fitnesa un kultūrisma klubu un centru darbība, 
sk. klasi 93.13.

S.9602 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst: – matu mazgāšana, aplīdzināšana un griešana, 
veidošana, krāsošana, cirtošana, iztaisnošana un tamlīdzīgi pakalpojumi 
vīriešiem un sievietēm; – skūšana un bārdas aplīdzināšana; – sejas masāža, 
manikīrs un pedikīrs, grima uzklāšana u.c. darbības. Šajā klasē neietilpst: –
parūku ražošana, sk. klasi 32.99.



* Datos par 2008.-2016.g. nav 
ietvertas apakšnozares «S9602» un 
«S9604»
Kopš 2017.gada dati par šīm 
apakšnozarēm ir ņemti no VID 
publicētā komersantu – nodokļu 
maksātāju saraksta 2017.-2020.g.



* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par  
2020.gadu.

Datos par 2008.-2018.g. nav 
ietvertas apakšnozares «S9602» un 
«S9604»



* Datos par 2008.-2016.g. nav 
ietvertas apakšnozares «S9602» un 
«S9604»
Kopš 2017.gada dati par šīm 
apakšnozarēm ir ņemti no VID 
publicētā komersantu – nodokļu 
maksātāju saraksta 2017.-2020.g.



* Datos par 2008.-2016.g. nav 
ietvertas apakšnozares «S9602» un 
«S9604».
Sadalījums pēc uzņēmumu lieluma 
nav pieejams par  2020.gadu.



* Nav ietverti dati par 
apakšnozarēm «S9602» un 
«S9604», kas nav pieejami



* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par 
2020.gadu, un daļēji – arī par 
iepriekšējiem gadiem atsevišķās 
apakšnozarēs.
Summā nav ietverti dati par 
apakšnozarēm «S9602» un 
«S9604», jo tie nav pieejami



8. Drukas un mediju tehnoloģiju nozaru 
ekspertu padome

Pārstāv šādus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.):
• (C.17) Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
• (C.18) Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
• (G.4761) Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
• (J.58) Izdevējdarbība
• (J.59) Kinofilmu, videofilmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana
• (M.742) Fotopakalpojumi
• (R.9101) Bibliotēku un arhīvu darbība



* CSP nesniedz datus par 
apakšnozari «R9101». 
Attiecīgās apakšnozares dati ir 
pieejami kopš 2017.gada no VID 
publicētā komersantu – nodokļu 
maksātāju saraksta



* nav pieejams sadalījums pēc 
uzņēmumu lieluma par 2020.gadu, 
visos gados – par apakšnozari
«G4761».

Datos par 2008.-2016.g. nav 
ietverta apakšnozare «R9101». 
Attiecīgās apakšnozares dati ir 
pieejami kopš 2017.gada no VID 
publicētā komersantu – nodokļu 
maksātāju saraksta



* CSP nesniedz datus par 
apakšnozari «R9101». 
Attiecīgās apakšnozares dati ir 
pieejami kopš 2017.gada no VID 
publicētā komersantu – nodokļu 
maksātāju saraksta



* Visos gados nav atšifrēts 
sadalījums pēc uzņēmumu lieluma 
par apakšnozari «G4761», 
2020.gada datos – arī par 
«M742»un «R9101».

Datos par 2008.-2016.g. kopējā 
summā nav ietverta apakšnozare
«R9101».
Attiecīgās apakšnozares dati ir 
pieejami kopš 2017.gada no VID 
publicētā komersantu – nodokļu 
maksātāju saraksta



* Nav pieejami dati par 
apakšnozari «R9101»



* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams gan par 
2020.gadu, gan par lielāko 
daļu apakšnozaru - pārējos 
periodos.
Summā nav ietverti dati par 
apakšnozari «R9101», jo tie 
nav pieejami.



9. Kokrūpniecības nozares ekspertu 
padome

Pārstāv šādus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.):
• (A.02) Mežsaimniecība un mežizstrāde
• (C.16) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana
• (C.31) Mēbeļu ražošana



* apakšnozarē «A02» 
uzrādīts aizņemto 
darbvietu, nevis 
nodarbināto personu skaits



* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par  
2020.gadu.

Datos par 2008.-2018.g. nav 
atšifrēta apakšnozare «A02»



* Nav pieejami dati par uzņēmumu 
skaitu 2008.-2012.g. apakšnozarē
«A02»



* Nav pieejami dati par uzņēmumu 
skaitu un to atšifrējums pēc lieluma 
2008.-2012.g. apakšnozarē «A02»





* sadalījums pēc uzņēmumu 
lieluma nav pieejams par 
2020.gadu un par lielāko daļu 
apakšnozaru.
Visos periodos nav atšifrēti dati pēc 
uzņēmumu lieluma nozarē «A02»



10. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

nozares ekspertu padome
Pārstāv šādus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.):
• (C.26) Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
• (C.2712) Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
• (C.273) Vadu un instalāciju ierīču ražošana
• (F.4222) Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
• (G.465) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība
• (G.474) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
• (J.582) Datorprogrammatūras tiražēšana
• (J.61) Telekomunikācija
• (J.62) Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītās tiesības
• (J.631) Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība
• (N.712) Tehniskā pārbaude un analīze
• (N.721) Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnē
• (N.7733) Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus)
• (N.802) Drošības sistēmu pakalpojumi
• (N.822) Informācijas zvanu centru darbība
• (S.951) Datoru un sakaru iekārtu remonts







* Dati par apgrozījumu nav 
pieejami atsevišķos periodos par 
apakšnozarēm, kur darbojas mazs 
skaits uzņēmumu



11. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības,  
administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība 

un komerczinības) nozaru ekspertu padome

Pārstāv šādus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.):
• (G.46) Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
• (G.47) Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
• (K.64) Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
• (M.69) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
• (N.80) Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana
• (N.821) Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības
• (N.823) Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
• (N.829) Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības

N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
Šī sadaļa ietver dažādas darbības, ar kurām tiek atbalstītas vispārējas 
saimnieciskas darbības. Šīs darbības atšķiras no M sadaļā 
klasificētajām, jo to galvenais mērķis nav specializētu zināšanu 
nodošana.



* apakšnozarē «K64» uzrādīts 
aizņemto darbvietu, nevis 
nodarbināto personu skaits



* Nav pieejami dati 
par uzņēmumu skaitu 
2008.-2012.g. 
apakšnozarē «K64»




