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Mērogs (2015.gads) 

• > 47 000 MUN maksātāju; apgrozījums 663 miljonu EUR  

• vidēji mēnesī > 83 000 nodarbināto  

• vidēji mēnesī > 70 000 personu saņēma algu kādā mikrouzņēmumā   

• 9% no visiem algotiem darbiniekiem ar pozitīvo darba samaksu 

• 13% no privātā sektora darba ņēmējiem ar pozitīvo darba samaksu 

• pavisam gada laikā ap 104 000 cilvēku saņēma algu kādā 

mikrouzņēmumā  

 
 



Biznesa, vadības un  
ekonomikas fakultāte 

Faculty of Business,  
Management and Economics 

Biznesa, vadības un  
ekonomikas fakultāte 

Faculty of Business,  
Management and Economics 

Mikrouzņēmumu izmaksāto algu apjoms  salīdzināms ar dividenžu apjomu visā tautsaimniecībā 

un daudzkārt pārsniedz ienākumus no pašnodarbinātības  un uzņēmumu līgumiem 
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Mikrouzņēmumu darbinieku profilēšana (2015.g.) 
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Mikrouzņēmumu ieguldījums nodarbinātības pieauguma 
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Vairākums MU darbinieku iepriekš strādāja vispārējā režīmā, bet nozīmīga 
daļa nestrādāja vai strādāja neformāli: 129 tūkst. indivīdu ar MU 
ienākumiem 2014. vai 2015. gadā darba vēsture, 2008-2015 
Grafikā  redzamie skaitļi parāda personu skaitu (tūkstošos) 
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Vairums nozaru, kurās ir liels nodarbinātības īpatsvars 
mikrouzņēmumos, ir pakalpojumu nozares,                                            
kas izmanto augsti kvalificētu darbaspēku 

7 

Piezīmes. Šis skaitlis atspoguļo tādu strādājošo vidējo skaitu gadā, kuriem mikrouzņēmumos ir pozitīvi ienākumi. Tas aptver nozares ar vairāk nekā 1000 mikrouzņēmumos strādājošo. 
Avots: Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta dati, CSB dati un darbinieku skaita aprēķini. 
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Mikrouzņēmumu darbinieku vidējo darba ienākumu attiecība pret 
visā tautsaimniecībā nodarbināto vispārīgā režīma                                     
darbinieku vidējiem gada darba ienākumiem, 2008.–2015. g 

Piezīmes. Izslēgtas personas, kurām attiecīgajos gados ienākumi bija nulle. 
Avots: aprēķina pamatā ir Valsts ieņēmumu dienesta dati. 
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MU strādājošo īpatsvara ietekme uz                                                   
darba izmaksām un produktivitāti nozarēs 
•  

•Darba izmaksas (PLE)  - negatīva ietekme 
• 1 EUR produkcijas darba izmaksas -  pozitīva ietekme 
• Pievienota vērtība uz 1 PLE strādājošo - negatīva ietekme 
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Paldies par uzmanību! 
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