
IKP deflators (gads pret gadu), %

Patēriņa cenu indekss (gads pret gadu), %

Nodarbinātība, tūkst.iedzīvotāju un pieaugums,%

Bezdarba līmenis (gada vidējais), %

* IKP par 2019. gadu atbilstoši CSP 28.02.2020 publicētajiem datiem 

19'I II III IV

Latvija 3,1 2,0 2,9 1,0

Lietuva 4,2 3,8 3,8 3,8

Igaunija 4,8 3,9 4,8 3,9

Dati: CSP, Eurostat, LR Finanšu ministrija

2,2

2,8 2,4

2,42,72,6

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

Galvenie makroekonomiskie rādītāji

27497

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

30476 5,0 5,3 5,1

Prognozes**

2020 2022

4,6

20232021

2,8

Iekšzemes kopprodukts (IKP)

2,2

2019*

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

Preču un pakalpojumu imports

3,0

Baltijas valstu IKP pieaugums, gada izaugsme %

** Prognozes izstrādātas 2020.gada februārī Latvijas Stabilitātes Programmas 2020-2023 sagatavošanai

-0,1

2,1

Pievienotās vērtības struktūra 2019. gadā

4,4

4,8

-0,1

6,2

3,5

5,5

17387

3,5 5,3 4,7 3,9

2,5

18232

2,6

2,0 2,0

3,7

3,4

-0,1

2019.gadā straujāk augošās nozares Latvijas ekonomikā bija lauksaimniecība, kā arī vairākas pakalpojumu nozares. Par 4,1% palielinājās tirdzniecības 

nozares radītā pievienotā vērtība, ko noteica iedzīvotāju ienākumu kāpums un sarūkošais bezdarbs. Tādējādi privātais patēriņš pērn palielinājās par 2,9%, 

norādot, ka 2019.gadā Latvijas ekonomisko izaugsmi virzīja iekšzemes pieprasījuma pieaugums. Tajā pašā laikā preču un pakalpojumu eksports pieauga 

lēnāk – par 2,0%, kas bija saistīts ar pasaules ekonomiskās izaugsmes vājināšanos un pieprasījuma samazināšanos ārējos tirgos. Līdz ar to uz eksportu 

orientēto nozaru attīstības tempi 2019.gadā bija zemāki – apstrādes rūpniecības izaugsme bija mērena, sasniedzot 2,1%. Savukārt transporta nozares 

sarukumu noteica kravu tranzīta kritums caur Latvijas ostām, Krievijai pārorientējot kravas uz savām Baltijas jūras ostām un  krītoties pieprasījumam pēc 

Krievijas oglēm pasaules tirgos. Pērn, samazinoties nerezidentu apkalpošanas biznesam un sarūkot finanšu pakalpojumu eksportam, kritumu uzrādīja arī 

finanšu un apdrošināšanas nozare. Preču un pakalpojumu importa kāpums 2019.gadā bija augstāks nekā eksporta kāpums, pieaugumam veidojot 2,3%.

IKP izaugsme no nozaru un izlietojuma puses, 

2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu, %

3,0

Vidējā bruto mēneša darba samaksa, eiro un 

pieaugums faktiskajās cenās, %
1076 6,0

2,8

910

2,3

5,0 5,0

2019.gada ceturtajā ceturksnī Latvijas ekonomiskā izaugsme noslīdēja līdz 1,0%, kas ir vājākais ceturkšņa iekšzemes kopprodukta pieauguma temps 

aizvadītā gada laikā, turklāt tā ir zemākā izaugsme kopš 2016.gada trešā ceturkšņa. Tādējādi 2019.gadā kopumā Latvijas tautsaimniecības izaugsme bija 

2,2%. Izaugsmes sabremzēšanos 2019.gada pēdējā ceturksnī ietekmēja nelabvēlīga attīstība vairākās nozarēs, tajā skaitā, transportā, finanšu 

pakalpojumos un apstrādes rūpniecībā. Pērnais gads iezīmējās ar vāju ārējo vidi un globālās ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos, kas, mazinoties 

ārējam pieprasījumam, ietekmēja arī Latvijas ekonomiku. Turklāt straujāku Latvijas ekonomikas izaugsmi 2019.gadā ierobežoja atsevišķi iekšējie faktori, 

piemēram, elektroenerģijas ražošanai nelabvēlīgi laikapstākļi gada pirmajā pusē un nerezidentu apkalpojošā biznesa sarukums.

IKP
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Preču un pakalpojumu eksports

Makroekonomikas un budžeta apskats
Janvāris 2020

6,4 5,8 5,7

IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, % IKP
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6,3

18426

2,3

-0,1
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Kopā                +2,6% Nepārtika(bez degv.)  +4.7%

Pārtika            +4,4% Degviela                       -7,2%

Dati: CSP, Eurostat, LR Finanšu ministrija

MazumtirdzniecībaMazumtirdzniecības apgrozījuma gada pieaugums pa grupām*, %

Enerģētika                -4.4%

2019.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu, ražošanas apjomi Latvijas rūpniecībā palielinājās nedaudz - par 0,8%, kas bija zemākā nozares izaugsme pēdējo piecu 

gadu laikā. Neskatoties uz to, pērn spēcīgu ražošanas apjomu kāpumu uzrādījušas atsevišķas apstrādes rūpniecības apakšnozares. Piemēram, straujāko 

izaugsmi 2019.gadā uzrādīja elektrisko iekārtu ražošana, kuras apjomi gada griezumā palielinājušies par 16%. Gatavo metālizstrādājumu ražošanas izlaide 

pērn pieaugusi par 13,5%. Jāatzīmē, ka ar šādu kāpumu metālapstrāde nodrošinājusi spēcīgāko devumu apstrādes rūpniecības kopējā izaugsmē. Tajā 

pašā laikā gada beigās pieaugums divās augstākminētajās apakšnozarēs bija kļuvis vājāks saistībā ar ārējā pieprasījuma samazināšanos. Gada ietvaros 

svārstīgu, taču gadā kopumā spēcīgu izaugsmi uzrādīja iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana, kā arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana – 

attiecīgi par 9,3% un 8,8%. Savukārt neliels izlaides kritums 2019. gadā kopumā tika reģistrēts lielākajā apstrādes rūpniecības apakšnozarē – 

kokrūpniecībā, kuras ražošanas apjomi bija par 0,2% zemāki nekā pirms gada. Ražošanas apjomu kritums par 1% pērn tika reģistrēts pārtikas produktu 

ražošanā, kas ir otra lielākā apstrādes rūpniecības apakšnozare.
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Apstr. rūpn.     +2.0%

2020.gada janvārī, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi pirms 

gada, mazumtirdzniecības apgrozījums Latvijā 

salīdzināmās cenās pieauga mēreni - par 2,6%. Daudz 

straujāku kāpumu uzrādīja pārtikas preču 

mazumtirdzniecība, kur pārdošanas apjomi, salīdzinot 

ar pērnā gada janvāri, auguši par 4,4% un arī 

nepārtikas preču tirdzniecībā, atskaitot degvielas 

tirdzniecību, janvārī bijis visai spēcīgs 4,7% pieaugums. 

Savukārt  degvielas tirdzniecības apjomi samazinājās 

par 7,2%, ko ietekmējusi arī janvārī veiktā akcīzes 

nodokļa paaugstināšana naftas produktiem un 

degvielas cenu pieaugums.  Līdzās ienākumu 

pieaugumam turpmākajos mēnešos 

mazumtirdzniecības kāpumu veicinās arī šogad 

gaidāmā inflācijas līmeņa pazemināšanās, turklāt 

februārī būtiski uzlabojies Latvijas patērētāju 

noskaņojuma rādītājs.

Gada pieaugumi, kalend.izl., 2020.g. janv.

Rūpniecība

Rūpniecība, g/g, kalend.izl., 2019.g. I-XII

Rūpn. kopā      +0.8%

Būvniecība

Būvniecības sektora izlaide faktiskajās cenās 2019.gadā 

salīdzinājumā ar 2018.gadu palielinājās par 7,1%. 

Sektora izaugsmi veicināja ēku būvniecības kāpums par 

12,2%, kamēr inženierbūvniecības un specializēto 

būvdarbu apjomi auga lēnāk - par attiecīgi 4,7% un 

4,0%. Būvniecības izaugsme pērn bija lēnāka nekā 

2018.gadā, kad sektora izlaide bija palielinājusies par 

26%, un tas saistīts ar ES fondu investīciju 

stabilizēšanos iepriekšējā gada līmenī. 2019.gadā 

turpināja strauji pieaugt izsniegtajās būvatļaujās 

paredzamā platība - salīdzinājumā ar 2018.gadu, tai 

palielinoties par 37,1%, īpaši pieaugot rūpnieciskās 

ražošanas ēku un noliktavu, tirdzniecības ēku, kā arī 

plašizklaides pasākumu, izglītības un veselības aprūpes 

iestāžu ēku paredzamajai būvniecības platībai. Tas 

norāda uz potenciālo būvniecības apjomu pieaugumu 

nākamajos periodos.

Apstrādes rūpn. izlaides struktūra 2019. g., %

Būvniecības izlaides apjoms faktiskajās cenās, milj. eiro

Rūpniecības produkcijas izlaides apjoms

Ieguves rūpn.           -5.0%
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Dati: CSP, Eurostat, LR Finanšu ministrija, Latvijas Banka

Algu pieaugums, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu Darba samaksa, eiro

Gada inflācija sadalījumā pa avotiem, % Inflācija

Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits 

2019.gadā praktiski nav mainījies, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu pieaugot par 0,1%, un bijis 910 

tūkstoši, liecina CSP darbaspēka apsekojuma dati. 

Salīdzinoši, 2018.gadā nodarbināto skaits bija audzis 

par 1,6%. Statistika par aizņemtajām darba vietām 

rāda, ka 2019.gada trešā ceturkšņa beigās, salīdzinot ar 

attiecīgo ceturksni pirms gada, darba vietu skaits 

visvairāk palielinājies administratīvo pakalpojumu 

nozarē - par 4,4%, veselībā un sociālajā aprūpē - par 

3,7% un lauksaimniecībā un mežsaimniecībā - par 

3,3%. Savukārt būtiskākais darba vietu skaita 

samazinājums bija valsts pārvaldes un energoapgādes 

nozarēs - attiecīgi par 3,6% un 1,1%. Bezdarba līmenis 

2019.gadā, pēc darbaspēka apsekojuma datiem, 

samazinājies līdz 6,3% un bijis par 1,1 procentpunktu 

zemāks nekā pirms gada. Reģistrētā  bezdarba līmenis 

2020.gada janvāra beigās bija 6,4% - par 0,3 

procentpunktiem zemāks nekā pirms gada. Reģistrēto 

bezdarbnieku skaits pēdējā gada laikā samazinājies par 

5,0% līdz 58,8 tūkstošiem janvāra beigās.

NodarbinātībaBezdarba līmenis, % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem

2020.gada janvārī, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo 

mēnesi, patēriņa cenas Latvijā bija kāpušas par 2,2%, 

tādējādi saglabājot iepriekšējā gada nogales tendenci, 

kad inflācija tikai nedaudz pārsniedza 2%. Lielāko 

devumu patēriņa cenu kāpumā š.g. janvārī nodrošināja 

pārtikas cenu pieaugums par 3,4%. Izteikti augsts cenu 

kāpums tika fiksēts cūkgaļai, svaigiem augļiem un 

cukuram. Salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo mēnesi 

š.g. janvārī par 8,8% sadārdzinājās degviela, ko 

ietekmēja akcīzes nodokļa likmes palielināšana naftas 

produktiem no 2020.gada sākuma, kā arī augstāka 

naftas cena pasaulē. Alkoholiskie dzērieni š.g. janvārī 

sadārdzinājās par 2,4%, ko lielā mērā ietekmēja akcīzes 

nodokļa likmes pieaugums vēl pērnā gada martā. Arī 

tabakas izstrādājumu cenu pieaugumu par 2,7% 

galvenokārt ietekmēja akcīzes nodokļa likmes 

paaugstināšana pērnā gada jūlijā.

3

Mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājās par 7,2% līdz 1076 eiro. Tas ir nedaudz lēnāks pieaugums nekā 

iepriekšējos divos gados, kad darba samaksa bija augusi attiecīgi par 7,9% 2017.gadā un 8,4% 2018.gadā. Darba samaksas pieauguma tempi 2019.gada 

laikā pakāpeniski samazinājās, ceturtajā ceturksnī noslīdzot līdz 6,9%. Pagājušajā gadā kopumā straujāks darba samaksas pieaugums  bija privātajā 

sektorā, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa palielinājās par 7,6%, kamēr sabiedriskajā sektorā tā auga par 6,8%.  Tomēr vēl joprojām augstāks darba 

samaksas līmenis saglabājās sabiedriskajā sektorā, kur vidējā alga 2019.gadā bija 1103 eiro, kamēr privātajā sektorā tā veidoja 1067 eiro. Reālā neto 

darba samaksa 2019.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājās par 3,9%, kas ir lēnāks pieaugums nekā 2018.gadā, kad tās pieaugumu par 7,2% 

papildus veicināja iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums no 2018.gada 1.janvāra.
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Eksports 2019.g. I-XII Strukt.

100,0%

21,2%

17,2%

16,4%

8,6%

7,9%

6,0%

5,1%

3,3%

Pārējās preces 14,3%

17'III IV 18'I II III IV 19'I II IV
4,5 3,5 2,8 4,7 4,4 5,0 3,1 2,0 1,0

8,2 6,5 6,8 8,6 8,7 9,3 7,2 5,2 2,4

2,9 2,6 2,0 2,4 2,9 2,9 2,9 3,3 2,2

8,3 7,5 8,7 8,4 8,1 8,3 7,4 7,1 6,9

5,4 4,9 6,7 6,0 5,2 5,4 4,5 3,8 4,7

0,9 1,3 1,8 2,0 1,9 0,8 0,6 -0,4 0,4

8,5 8,1 8,2 7,7 7,0 6,9 6,9 6,4 6,0

3,6 2,2 1,1 2,6 2,4 4,2 2,5 2,4 0,6

5,0 5,8 5,4 5,0 2,9 2,8 3,5 3,2 1,8

11,4 4,9 4,4 0,2 2,9 0,8 -0,8 1,4 0,0

10,4 11,8 9,2 14,7 7,9 7,3 3,2 -2,3 -1,8

19,9 9,5 6,8 11,7 14,2 12,3 5,3 4,1 -3,9

Tirdzniecības bilance, milj. eiro -820,5 -503,0 -507,5 -664,1 -1124,2 -723,7 -596,7 -894,4 -625,1

-3,2 4,5 3,6 1,4 -6,1 -0,8 3,8 -1,3 n.d.a.
Dati: CSP, Eurostat, LR Finanšu ministrija, Latvijas Banka
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Tekošais konts, % no IKP

Bezdarbs, %

Galvenie rādītāji, gada izaugsme (ja nav norādīts citādi)

IKP, salīdzināmās cenās, %

2,0

-5,7

-3,7

Koksne

7,6

6,0

3,2

-812,3

III

Preču eksports, %

Produktivitāte, %

Mazumtirdzniecība, %

2,9

-0,2

Vidējā bruto darba samaksa, %

Inflācija, %

Kopā

Pārtika

Metāli

Satiksmes līdzekļi

Minerālprodukti

Plastmasa

14,7%

-3,2%

-10,5%

Ķīmiskās rūp. raž.

-4,8%

0,4%

1,1

2,6

4,7

Rūpniecība, %

Ārējā tirdzniecība

Preču imports, %

Reālā alga, PCI deflators, %

Nodarbināto skaits, %

5,3

Mehānismi, elektroierīces

9,0%

-4,8%

-12,8%

IKP, faktiskās cenās, %

Maksājumu bilances tekošais konts, milj. eiro

6,2%

2,9

Tekošais konts

2019.gada decembrī Latvijas maksājumu bilances 

tekošajā kontā bija fiksēts deficīts 5 milj. eiro apmērā, 

kas bija tikai par diviem miljoniem vairāk nekā 

iepriekšējā gada decembrī. Lai arī tekošā konta bilance 

kopumā palika praktiski nemainīga gada griezumā, 

kontu dalījumā notika samērā būtiskas izmaiņas. Preču 

konta deficīts pieauga par 33 milj. eiro straujāka preču 

importa kāpuma dēļ salīdzinājumā ar preču eksportu. 

Savukārt pakalpojumu konta pārpalikums palielinājās 

par 46 milj. eiro, ko noteica pakalpojumu eksporta 

pieaugums par spīti samērā straujam transporta 

pakalpojumu eksporta kritumam. Tādējādi 

pakalpojumu konta pārpalikums 2019.gada decembrī 

bija 229 milj. eiro, kas pilnība nosedza preču konta 

deficītu 211 milj. eiro apmērā. Sākotnējo ienākumu 

konta deficīts palielinājās par 39 milj. eiro, ko 

ietekmēja ārvalstu investoru gūto ienākumu 

pieaugums par iepriekš veiktajām investīcijām Latvijā 

un Latvijas uzņēmumu ienākumu kritums ārvalstīs. 

Otrreizējo ienākumu konta pārpalikums pieauga par 24 

milj. eiro, ko noteica augstāki mājsaimniecību un 

finanšu sabiedrību pārvedumi. 2019.gada kopumā 

tekošajā kontā bija fiksēts deficīts 105 milj. eiro 

apmērā.

2019.gads Latvijas eksportētājiem bija izaicinājumu pilns, jo ārējā pieprasījuma sašaurināšanās, nenoteiktība saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no ES, 

koksnes cenu kritums pasaules tirgos un reeksporta apjomu samazinājums bremzēja Latvijas preču eksporta attīstību. Preču eksports bija tuvu krituma 

robežai visa gada garumā, un gadā kopumā preču eksporta vērtība bija tikai nedaudz augstāka par 2018.gadā reģistrēto, palielinoties vien par 0,4%, 

tādējādi sasniedzot 12,8 miljardus eiro. Straujāks eksporta kāpums tika reģistrēts gada pēdējā mēnesī, decembrī gada griezumā preču eksporta vērtībai 

palielinoties par 3,9%. Pozitīvu ietekmi uz preču eksporta pieaugumu 2019.gadā galvenokārt radīja lauksaimniecības un pārtikas preču eksporta 

pieaugums par 14,7%. Tik spēcīgu kāpumu nodrošināja graudaugu eksports, pateicoties labai graudaugu ražai 2019.gadā. Tā, 2019.gadā graudaugu 

eksporta vērtība pieauga par 42,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bet 2019.gada decembrī gada griezumā graudaugu eksports dubultojās. Samērā 

straujš eksporta kāpums bija fiksēts arī ķīmiskās rūpniecības ražojumiem - šīs preču grupas eksports pieauga par 9,0%, ko pamatā nodrošināja 

farmaceitisko produktu eksporta kāpums uz Krieviju un Baltijas valstīm. Tajā pašā laikā eksporta attīstību negatīvi ietekmēja mehānismu un mehānisko 

ierīču eksporta samazinājums, ko noteica turboreaktīvo dzinēju reeksporta kritums par 331 milj. eiro, kas saistīts jauno lidmašīnu tehnisko apskati un 

remontu 2018.gadā un kas neraksturo ārējā pieprasījuma izmaiņas un Latvijas eksportētāju konkurētspēju. Ja no kopējā preču eksporta atskaitītu 

turboreaktīvo dzinēju reeksporta kritumu, tad preču eksporta pieaugums 2019.gadā būtu 3,1%. Savukārt preču imports 2019.gada decembrī gada 

griezumā palielinājās par 11,6%, bet gadā kopumā preču importa vērtība bija par 0,4% zemāka nekā 2018.gadā.

6,0%

Gada pieaugums

Ārējā tirdzniecība, faktiskajās cenās, milj. eiro
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Vispārējās valdības budžeta bilance

2020.gada janvāra 2020./2019.g. 

  izpilde, milj. eiro izmaiņas, milj. eiro

975,7 990,3 14,6
802,0 878,4 76,3

173,6 111,9 -61,8

832,4 800,1 -32,3
728,7 797,0 68,3

103,7 3,1 -100,7

592,8 537,7 -55,1
539,2 564,7 25,5
53,6 -27,0 -80,6

235,6 258,3 22,7
205,5 235,8 30,3
30,1 22,5 -7,6

234,6 290,1 55,5

164,7 181,2 16,6

69,9 108,8 38,9
Pēc naudas plūsmas metodoloģijas

*Ieskaitot atvasinātās publiskās personas un ziedojumus, dāvinājumus 
**Ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus

 

Dati: Valsts kase, Finanšu ministrija, Eurostat , Vidēja termiņa budžeta ietvars 2020. 2022. gadam 
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Izdevumi 14,7%
Finansiālā bilance

PAŠVALDĪBU KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS**
Ieņēmumi 23,7%

Izdevumi 10,1%

Finansiālā bilance

Atbilstoši Valsts kases publicētajai informācijai 2020. gada janvārī konsolidētā

kopbudžeta ieņēmumi bija 990,3 milj. eiro, bet izdevumi veikti mazākā apmērā – 878,4

milj. eiro. Tādējādi, konsolidētajā kopbudžetā veidojās 111,9 milj. eiro pārpalikumu.

Jāatzīmē, ka šā gada janvāra pārpalikums ir par 61,8 milj. eiro zemāks kā 2019. gada

janvārī, kas skaidrojams ar mazākiem ieņēmumiem no ārvalstu finanšu palīdzības.

Konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi janvārī veidoja 990,3 milj. eiro, kas ir par 14,6 milj.

eiro jeb 1,5% vairāk kā 2019. gada janvārī. Lielāko pieauguma daļu nodrošināja nodokļu

ieņēmumi 809,7 milj. eiro, kas bija par 92,0 milj. eiro jeb 12,8% augstāki kā pērn, kas

pamatā skaidrojams ar nozīmīgu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu

palielināšanos. Nenodokļu ieņēmumi kopbudžetā palielinājušies par 9,3 milj. eiro jeb

32,1%, veidojot 38,3 milj. eiro. Nenodokļu ieņēmumu pieaugums skaidrojams ar

augstākiem ieņēmumiem par naudas sodiem un sankcijām. Ārvalstu finanšu palīdzības

(ĀFP) ieņēmumi (99,5 milj. eiro) šogad bija par 46,1% zemāki, kas skaidrojams ar augsto

ieņēmumu apmēru pērn decembrī saistībā ar savlaicīgākām atmaksām no Eiropas

Komisijas (EK). Konsolidētā kopbudžeta izdevumi janvārī bija 878,4 milj. eiro, kas ir par

76,3 milj. eiro jeb 9,5% vairāk kā pērn janvārī. Izdevumu kāpumu ietekmēja augstākas

iemaksas ES budžetā un kapitālo izdevumu pieaugums pret pērno gadu. Izdevumi

iemaksām ES budžetā šā gada janvārī veikti 48,4 milj. eiro apmērā, jeb par 23,5 milj. eiro

vai 94,1% vairāk kā 2019. gada janvārī. Iemaksas ES budžetā palielinājušās saistībā ar EK

pieprasījumu visām dalībvalstīm ES budžetā janvāra mēnesī iemaksāt aptuveni vienu

sesto daļu no visam gadam plānotā iemaksu apmēra, kamēr pērn janvārī iemaksu

apmērs veidoja aptuveni vienu divpadsmito daļu. Kapitālie izdevumi šā gada janvārī

pieauguši par 11,4 milj. eiro jeb 15,1%, salīdzinot ar 2019. gada janvāri,

veidojot 86,6 milj. eiro. Kapitālo izdevumu pieaugums pamatā skaidrojams ar lielākiem

izdevumiem Nacionālo bruņoto spēku tehnikas vai citu

pamatlīdzekļu iegādei, kā arī Satiksmes ministrijas pamatlīdzekļu iegādei.

Konsolidētā kopbudžeta  ieņēmumu un izdevumu izmaiņas 2020.gada 

janvārī, salīdzinot ar 2019.gada janvārī, milj. eiro un %

Izdevumi 4,7%
Finansiālā bilance

Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi 9,6%

Izdevumi 9,4%

Finansiālā bilance

Valsts pamatbudžets
Ieņēmumi -9,3%

Izdevumi 9,5%

Finansiālā bilance

VALSTS KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS*
Ieņēmumi -3,9%

Ieņēmumi 1,5%

Vispārējās valdības budžeta bilance, % no IKP 

Finanšu ministrija, ņemot vērā Valsts kases datus par konsolidētā kopbudžeta

izpildi ir aktualizējusi 2019. gada vispārējās valdības budžeta bilances novērtējumu

pēc EKS metodoloģijas. Vispārējās valdības budžetā 2019. gadā deficīts bija 0,5%

no IKP. Oficiālie dati par vispārējās valdības budžeta deficīta līmeni 2019.gadā būs

pieejami šā gada aprīlī, kad būs pabeigti aprēķini par visiem vispārējās valdības

sektora darījumiem, tai skaitā par vispārējās valdības kapitālsabiedrību darbības

rezultātiem, un CSP iesniegs Eurostat vispārējās valdības budžeta deficīta un

parāda notifikāciju. Atbilstoši Vispārējās valdības budžeta plānam, vispārējās

valdības budžeta deficīts 2020.gadā tiek prognozēts 0,3% no IKP apmērā.

Konsolidētais kopbudžets

Kopbudžeta ieņēmumi un izdevumi 

2019.gada janvāra 2020./2019.g. 

izpilde, milj. eiro  izmaiņas, %

KONSOLIDĒTAIS KOPBUDŽETS

1,5%

12,8%

32,1%

-5,5%

-46,1%

9,5%

-5,9%

2,2%

11,1%

10,5%

12,5%

94,1%

15,1%
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Valsts budžets

Izpildes dati liecina, ka šā gada janvārī valsts pamatbudžeta izdevumi

pārsniedza ieņēmumus veidojot 27,0 milj. eiro deficītu. Valsts pamatbudžeta

ieņēmumi šā gada janvārī sasniedza 537,7 milj. eiro un salīdzinot ar

2019.gada janvāri ieņēmumi samazinājās par 55,1 milj. eiro jeb 9,3%.

Savukārt, izdevumi janvārī, salīdzinot ar 2019. gada janvārī, ir palielinājušies -

par 25,5 milj. eiro jeb 4,7%. Izdevumu kāpums tika novērots subsīdijām un

dotācijām, kas salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu pieauga par

11,2 milj eiro jeb 8,3%, veidojot 146,1 milj. eiro. Subsīdijas un dotācijas lielākā

apmērā veiktas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai un preses piegādēm.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem pieauguši par 1,2 milj. eiro jeb 2,2%,

salīdzinot ar 2019. gada janvāri. Šā gada janvārī pamatbudžetā ievērojami

zemāki bija izdevumi atlīdzībai (60,1 milj. eiro), kas bija par 17,1 milj. eiro jeb

22,1% mazāk kā pērn janvārī. Jāatzīmē, ka 2019. gada sākumā tika veikta

pabalstu izmaksa iekšlietu un tieslietu resora

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas būtiski

palielināja atlīdzības izdevumus 2019.gada pirmajos divos mēnešos.

2020.gada janvārī valsts speciālā budžeta pārpalikums bija 22,5 milj. eiro, kas

bija par 7,6 milj. eiro mazāki nekā 2019. gada janvārī. Ieņēmumi šogad auguši

straujāk kā izdevumi. Šā gada janvārī speciālā budžeta izdevumi (235,8 milj.

eiro) veikti par 30,3 milj. eiro jeb 14,7% lielākā apmērā nekā 2019.gada janvārī.

Pensiju izdevumi (175,3 milj. eiro) šā gada janvārī palielinājās par 20,3 milj. eiro

jeb 13,1%, salīdzinot ar pērnā gada janvāri, ko ietekmēja pēdējos gados

augstākais indekss, daļēji arī nobīdes pensiju izmaksāšanas datumos dēļ

brīvdienām un svētku dienām. Savukārt izdevumi pārējiem pabalstiem šā gada

janvārī bija par 9,8 milj. eiro jeb 19,9% augstāki kā pērn janvārī, ko galvenokārt

noteica izdevumu pieaugums slimības pabalstiem un bezdarbnieku

pabalstiem. Šā gada janvārī par 4,8 milj. eiro jeb 25,9% augstāki kā 2019. gada

janvārī bijuši izdevumi slimības pabalstiem, kas saistīts gan ar vidējās

apdrošināšanas iemaksu algas palielināšanos, gan ar saslimšanas gadījumu

skaita kāpumu. Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem šā gada

janvārī saslimšanas gadījumu skaits palielinājās par 19%, salīdzinot ar

iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Izdevumi bezdarbnieku pabalstiem šā gada

janvārī bija par 2,5 milj. eiro jeb 23,3% augstāki kā pērn

janvārī, kas saistīts ar pērna gada pēdējā ceturksnī pieaugošo

personu skaitu, kurām piešķirts bezdarbnieku statuss.

Pašvaldību budžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas 2020.gada janvārī, 

salīdzinot ar 2019. gada janvāri, milj. eiro un %

Pašvaldību budžets

Atbilstoši Valsts kases pārskatiem 2020. gada janvāris noslēdzies ar 108,8 milj.

eiro pārpalikumu pašvaldību budžetā, kas ir par 38,9 milj. eiro vairāk kā pērnā

gada janvārī. Pašvaldību budžeta ieņēmumi uzrādījuši teicamu pieauguma

tempu un sasniedza 290,1 milj. eiro, kas ir par 55,5 milj. eiro jeb 23,7% vairāk

kā gadu iepriekš. Būtiskāko pieaugumu nodrošināja nodokļu ieņēmumi, kur

pieaugums 41,9 milj. eiro apmērā attiecināms uz iedzīvotāja ienākuma

nodokļa (IIN) ieņēmumiem. IIN ieņēmumi sasniedza 159,6 milj. eiro. Jāatzīmē,

ka IIN ieņēmumu izpildi veicināja darba ņēmēju ienākumu straujāks

palielinājums un izmaksāto dividenžu apjoms, kas pieauga, ņemot vērā iespēju

līdz 2019. gada beigām sadalīt peļņu, kas gūta līdz 2017. gada 31.decembrim,

maksājot nodokli pēc 10% IIN likmes. Pašvaldību budžeta izdevumi šā gada

janvārī pieauguši par 16,6 milj. eiro jeb 10,1% un sasniedza 181,2 milj. eiro.

Lielāko pieaugumu nodrošināja subsīdijas un dotācijas izdevumi, kas pieauguši

par 4,8 milj. eiro jeb 34,5% un sasniedza 18,5 milj. eiro. Pieaugumu nodrošināja

subsīdijas un dotācijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu

nodrošināšanai. Kapitālie izdevumi (33,9 milj. eiro), salīdzinot ar pērnā gada

janvārī, pieauguši par 2,9 milj. eiro jeb 9,5%

pateicoties ES fondu investīcijām, kas šā gada

pirmajā pusē pieaugušas par 10,4 milj.eiro.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas 2020. gada janvārī, 
salīdzinot ar 2019. gada janvāri, milj. eiro un %

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas 2020. gada janvārī,
salīdzinot ar 2019. gada janvāri, milj. eiro un %
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717,7 809,7 92,0 12,8% 107,9%

223,8 242,4 18,6 8,3% 103,0%

215,9 234,2 1,6 3,4% 102,8%

0,0 0,0 0,0 x x

7,9 8,2 0,3 3,9% 107,3%

214,1 219,2 5,1 2,4% 99,3%

147,9 196,2 48,3 32,6% 132,6%

30,2 36,7 6,4 21,3% 123,9%

117,7 159,6 41,9 35,6% 134,8%

90,0 91,2 1,3 1,4% 96,5%

4,2 14,2 9,9 234,2% 88,6%

5,9 14,6 8,7 146,4% 238,7%

47,5 49,1 1,6 3,4% 100,2%

0,9 0,0 -0,9 x x
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7

Vispārējās valdības parāds, milj. eiro un % no IKP

Vispārējās valdības parāds

2019. gadā vispārējās valdības parāda līmenis attiecībā pret iekšzemes

kopproduktu bija 36,6%, atbilstoši Valsts Kases novērtējumam. Tiek

prognozēts, ka 2020. gadā vispārējās valdības parāda līmenis attiecībā pret

iekšzemes kopproduktu varētu sasniegt 37%. Šā gada februārī, starptautiskā

kredītreitingu aģentūra S&P Global Ratings (S&P) paaugstināja Latvijas

kredītreitingu no “A” līmeņa uz “A+” līmeni. Kredītreitinga novērtējumu

stiprina ievērota stingra fiskālā politika, kas, neskatoties uz mērenu

ekonomikas izaugsmi vidējā termiņā, ļaus arī turpmāk samazināt jau šobrīd

nelielo valsts parādu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra S&P

uzskata, ka Latvijas finanšu sistēmas ievainojamība ir ierobežota.

           Pēc EKS 2010 metodoloģijas

Informatīvi:
Sociālas apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

Solidaritātes nodoklis privāto pensiju shēmā

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumu izmaiņas janvārī, % šā gada janvārī bija 14,6 milj. eiro, kas salīdzinājumā ar 2019. gada janvārī

pieauga par 8,7 milj. eiro jeb 146,4%. Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2020. gada

janvārī bija 91,2 milj. eiro, salīdzinot ar 2019. gadu, tie ir palielinājušies par 1,3

milj. eiro jeb 1,4%. Lielākais pieaugums (1,7 milj. eiro jeb 4,0%) ir vērojams

akcīzes nodokļa ieņēmumiem par naftas produktiem.Tas saistāms ar

patēriņam nodoto naftas produktu apjoma pieaugumu.Turpretī, patēriņam

nodoto stipro alkoholisko dzērienu apjoma samazināšanās dēļ akcīzes nodokļa

ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem janvāri samazinājušies par 0,6 milj.

eiro. Šā gada janvārī augstāki kā pērn

bijuši ieņēmumi no pievienotās vērtības nodokļa (PVN),

kas palielinājās par 5,1 milj. eiro jeb 2,4%. PVN ieņēmumu pieaugums saistāms

ar saražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu apjomu palielināšanos.

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumu plāns 2020. gadā

izpildīts 107,9% apmērā, nodrošinot budžetam virsplāna ieņēmumus 59,3 milj.

eiro apmērā, kas galvenokārt saistīts ar augstākiem IIN ieņēmumiem. IIN

ieņēmumu plāna pārpildi lielākoties ietekmēja saņemtie ieņēmumi par

dividenžu izmaksu 2019. gada nogalē, kā arī darba ņēmēju ienākumu straujāks

palielinājums. Nozīmīgi virsplāna ieņēmumi janvārī kopbudžetā bijuši no

nekustamā īpašuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas iemaksām, attiecīgi

8,5 milj. eiro un 6,9 milj. eiro. Savukārt, pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi

nesasniedza plānoto par 1,5 milj. eiro jeb 0,7% un uzņēmumu ienākuma

nodokļa ieņēmumi saņemti par 1,8 milj. eiro jeb 11,4% mazāk kā plānots.

Salīdzinot ar 2019. gada atbilstošo periodu, kopbudžeta nodokļu ieņēmumi

pieauguši par 92,0 milj. eiro jeb 12,8%, veidojot 809,7 milj. eiro, ko pamatā

sekmēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un sociālo apdrošināšanas

iemaksu (SOC) ieņēmumu pieaugums. Kopējie SOC ieņēmumi budžetā (242,4

milj. eiro) palielinājās par 18,6 milj. eiro jeb 8,3%, salīdzinot ar 2019.gada

janvāri, šo ieņēmumu pieaugumu veicina nodarbināto skaita un viņu darba

ienākumu palielināšanās. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi
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