
...pieaugums faktiskajās cenās, %

...pieaugums salīdzināmās cenās, %

IKP deflators (gads pret gadu), %

Patēriņa cenu indekss (gads pret gadu), %

...pieaugums faktiskajās cenās, %

...pieaugums salīdzināmās cenās, %

Nodarbinātība, tūkst. iedzīvotāju

...pieaugums, %

Bezdarba līmenis (gada vidējais), %

Preču un pakalpojumu eksports, milj. eiro

...pieaugums salīdzināmās cenās, %

Preču un pakalpojumu imports, milj. eiro

...pieaugums salīdzināmās cenās, %

* Prognozes aktualizētas 2015. gada jūnijā

14'III IV 15'I II

Latvija 2.4 2.1 1.9 2.7*

Lietuva 2.7 2.5 1.2 1.3*

Igaunija 2.4 3.0 1.1

Dati: CSP, Eurostat, LR Finanšu ministrija, Latvijas Banka

* IKP ātrais novērtējums

Baltijas valstu IKP pieaugums, gada izaugsme %

13418.0 13793.2 13960.0

8.6

Prognozes*

2012 2013 2014 2015 2016

Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj. eiro 22043.0 23221.9 24059.7 24841.6 26126.5

5.3 3.6 3.2 5.2

1.6 2.1 -1.0 0.1 0.2

4.61.4 2.94.76.2

4.2 2.4 2.1

1.2 1.1

3.0

2.3 0.0 0.6 0.8 2.0

3.6 1.1 2.1

4.8

6.8 5.5

765.2

5.0

885.9 887.6875.6 893.9 884.6

684.8 716.2

Makroekonomikas un budžeta apskats
Jūnijs  2015

Vidējā bruto mēneša darba samaksa, eiro

15.0 11.9 10.8 9.7 9.1

IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, %

IKP

5.4 -0.2 1.6 -0.4 4.7

14280.4 15072.2

9.8 1.4 2.2

807.2 847.6

3.7 4.6

Pievienotās vērtības struktūra 2014. gadā

Pēc iepriekšējos ceturkšņos piedzīvotā palēninājuma Latvijas ekonomikas izaugsme š.g. otrajā ceturksnī atkal kļuvusi jūtami straujāka - IKP 

salīdzinājumā ar pagājušā gada otro ceturksni palielinājies par 2,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes ātrais novērtējums. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo ceturksni, IKP ir audzis par 1,2%, kas ir straujākais kāpums kopš 2013. gada trešā ceturkšņa. Izaugsmes paātrināšanos noteicis gan 

joprojām spēcīgi augošais iekšējais patēriņš, tirdzniecības pievienotajai vērtībai augot par 4%, gan vairāk uz ārējo tirgu vērstās apstrādes rūpniecības 

sekmīgie rezultāti. Otrajā ceturksnī sasniegtais izaugsmes rādītājs ir vērtējams kā labs sniegums, ņemot vērā Latvijas pašreizējo sarežģīto ģeopolitisko 

situāciju, kas arī turpmāk saglabāsies kā galvenais ekonomiskās izaugsmes negatīvais risks. 

Ekonomiskās aktivitātes indekss Ekonomiskā aktivitāte

Latvijas ekonomiskās aktivitātes indeksa dinamika 

cieši korelē ar valsts IKP izmaiņām. Finanšu ministrija 

aprēķina ekonomiskās aktivitātes indeksu, ņemot 

vērā dažādus rādītājus - gan ES konfidences 

indikatorus, gan Latvijas īstermiņa statistiku par 

mazumtirdzniecības apgrozījumu, rūpniecības izlaidi, 

eksporta apjomiem, naftas un patēriņa cenām u.c. 

datus. 2015. gada jūnijā indeksa vērtība, salīdzinot ar 

iepriekšējo mēnesi, nav mainījusies. No vienas puses, 

to negatīvi ietekmēja konfidences pasliktināšanās ES 

jūnijā un nedaudz vājāki maija rūpniecības izlaides 

apjomi nekā iepriekšējā mēnesī. Taču no otras puses, 

pozitīvu devumu ekonomiskās aktivitātes indeksa 

attīstībā sniedza jūnijā fiksētais naftas cenu 

samazinājums. 
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Gada pieaugumi, sez.izl., 2015.g. janv.-jūnijs

Kopā               +6,2% Nepārtika(bez degv.)  +6,5%

Pārtika           +2,8% Degviela                       +14,1%

Dati: CSP, Eurostat, LR Finanšu ministrija

Rūpniecības produkcijas izlaides apjoms Rūpniecība

Koks          +6,9% Enerģija                        -4,8%

Latvijas apstrādes rūpniecība š.g. maijā turpinājusi strauju izaugsmi, gada griezumā uzrādot 8,5% lielu pieaugumu, kā rezultātā gada pirmo piecu 

mēnešu apstrādes rūpniecības izaugsme sastāda 6,6%. Š.g. pirmajos piecos mēnešos kopējā rūpniecības izaugsme ir nedaudz zemāka (+4,5%), ko 

noteica kritums elektroenerģijas un gāzes apgādes sektorā (-4,8%). Maijā reģistrēts spēcīgs ķīmiskās rūpniecības, mēbeļu ražošanas, iekārtu, 

mehānismu un darba mašīnu ražošanas pieaugums, taču lēnāk nekā ierasts kāpuši kokrūpniecības izlaides apjomi. Savukārt maijā salīdzinājumā ar 

iepriekšējā gada maiju izlaides apjomu samazinājumi fiksēti pārtikas un dzērienu ražošanā, vieglajā rūpniecībā, būvmateriālu ražošanā, iekārtu un 

ierīču remonta apakšnozarē.

Apgrozījuma struktūra 2014. g., %

Tautsaimniecības nozaru griezumā lielākie pieaugumi š.g. pirmajā ceturksnī tika reģistrēti ar iekšējo patēriņu saistītajās nozarēs, kā finanšu un 

apdrošināšanas darbībās (+14,8%), izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (+5,7%) un mazumtirdzniecībā (+8%). Turklāt apstrādes 

rūpniecības gada pieauguma tempi palielinājās par 4,4%, ko pozitīvi ietekmēja arī darbības atjaunošana  AS "KVV Liepājas metalurgs", taču pārējās 

rūpniecības nozarēs fiksēts kritums. Samazinājums vērojams arī lauksaimniecības,  būvniecības, transporta un uzglabāšanas nozarēs. Kritums šajās 

nozarēs saistīts gan ar ārējās ekonomiskās vides negatīvo ietekmi, gan īstermiņa sezonāliem faktoriem.

2

IKP

Mazumtirdzniecības apgrozījuma gada pieaugums pa grupām*, % Mazumtirdzniecība

Kopējais mazumtirdzniecības apgrozījums jūnijā gada 

griezumā palielinājies par 6,8%, savukārt š.g. pirmā 

pusgada laikā vērojams 6,2% kāpums. Jūnijā, 

salīdzinot ar pērnā gada jūniju, nepārtikas preču 

pārdošanas apjomi pieauguši par 9%, ko īpaši 

veicināja degvielas pārdošanas apjomu pieaugums 

naftas zemo cenu rezultātā. Taču pārtikas preču 

tirdzniecībā fiksēts mērens 3,7% pieaugums. Tā 

rezultātā nepārtikas un pārtikas preču 

mazumtirdzniecība š.g. pirmajā pusgadā pieauga par 

attiecīgi 8,4% un 2,8%. Tirdzniecības pieauguma 

pamatā ir mājsaimniecību finansiālās situācijas 

uzlabošanās, turpinoties darba samaksas un 

nodarbinātības kāpumam.

Gada pieaugumi, sez.izl., 2015.g. janv.-maijs

Pārtika      -5,6% Gatavie metālizstr.    -1,1%

IKP no izlietojuma un nozaru aspekta, 

2015. gada 1.cet. pret 2014. gada 1.cet., %
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Dati: CSP, Eurostat, LR Finanšu ministrija, Latvijas Banka

Neskatoties uz ekonomiskās izaugsmes 

palēnināšanos, bezdarba līmenis 2015.gadā turpina 

samazināties. Darba meklētāju īpatsvars 1.ceturksnī 

sarucis līdz 10,2%, kas ir par 1,7 pp mazāk nekā pirms 

gada. Pēdējos mēnešos bezdarba samazināšanās kļūst 

lēnāka. Reģistrētā bezdarba līmenis jūnija beigās bija 

8,6% - tāds pats kā maija beigās un tikai par 0,3 pp 

zemāks nekā pirms gada. Lēnāku bezdarba 

samazināšanos ietekmējušas darbinieku atlaišanas 

"Liepājas Metalurgā" un zivju pārstrādes uzņēmumos. 

Nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums šogad 

praktiski ir apstājies. Pēc darbaspēka apsekojuma 

strādājošo skaits 1.ceturksnī bijis par 0,3% lielāks nekā 

pirms gada. Pēc VID datiem par maiju, darba ņēmēju 

skaits gada laikā palielinājies par 0,1%, strādājošo 

skaitam pieaugot tikai budžeta iestādēs.

Pēc gada sākumā fiksētās nelielās deflācijas patēriņa 

cenas Latvijā jau ceturto mēnesi pēc kārtas uzrāda 

kāpumu. Patēriņa cenu pieaugums jūnijā, salīdzinot ar 

pērnā gada jūniju, sasniedzis 0,6%. Kopumā gada 

inflācijas tendences saglabājas nemainīgas - preču 

cenas samazinās  (-0,4%), bet pakalpojumu cenas 

pieaug (+3,3%). Savukārt mēneša inflācija pirmo reizi 

kopš 2014. gada decembra ir uzrādījusi kritumu, 

salīdzinājumā ar maiju patēriņa cenām samazinoties 

par 0,2%. Tas ir saistīts ar netipiski agru sezonālu cenu 

kritumu dārzeņiem par 15,4% salīdzinājumā ar maiju. 

Papildus pārtikas cenu kritumam, mēneša griezumā 

samazinājušās ir arī siltumenerģijas cenas - par 2,2%. 

Taču jau piekto mēnesi pēc kārtas Latvijā palielinās 

degvielas cenas. Salīdzinājumā ar maiju tās augušas 

par 1,5%, taču salīdzinājumā ar pērnā gada jūniju 

degvielas cenas kritušās par 10,5%. 

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

Gada inflācija sadalījumā pa avotiem, % Inflācija

Bezdarba līmenis, % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem

2015.gada 1.ceturksnī turpinājās spēcīgs vidējās mēneša bruto darba samaksas pieaugums, kas gan bija nedaudz lēnāks nekā iepriekšējos ceturkšņos. 

Salīdzinot ar 2014.gada 1.ceturksni, darba samaksa palielinājās par 6,1% līdz 785 eiro. Lielākais kāpums līdzīgi kā iepriekšējā gadā bija privātajā sektorā 

- par 6,9% līdz 773 eiro, kamēr sabiedriskajā sektorā algas palielinājās par 5,0% līdz 809 eiro. Pateicoties zemajai inflācijai un nodokļu samazināšanai, 

iedzīvotāju pirktspējas kāpums 1.ceturksnī pārsniedzis bruto algas kāpumu un sasniedzis 6,8%. 
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Eksports 2015.g. I-V Strukt.

100.0%

19.0%

17.9%

15.2%

9.5%

7.6%

7.1%

4.5%

4.5%

Pārējās preces 14.7%

13'I II III IV 14'I II III IV
3.1 4.6 4.6 4.5 2.8 2.3 2.4 2.1 2.7**

5.1 4.8 6.0 5.3 4.2 3.5 3.5 3.3 01.09.2015

0.4 -0.1 -0.1 -0.3 0.4 0.7 0.8 0.6 0.8

3.9 4.7 5.1 4.8 7.4 6.4 6.9 6.6 01.09.2015

3.5 4.8 5.2 5.1 7.0 5.8 6.1 6 01.09.2015

3.8 2.6 1.3 0.8 0.1 0.0 -2.3 -2 01.09.2015

13.0 11.4 11.8 11.3 11.9 10.7 10.6 10.2 01.09.2015

-0.6 1.9 3.3 3.6 2.6 2.3 4.7 4.2 01.09.2015

4.6 4.2 2.6 4.2 2.2 4.9 3.5 4.0 5.2

-1.0 -0.1 0.2 -0.6 -2.0 -0.2 -0.8 -0.7 01.09.2015

8.2 5.3 -2.8 -2.7 3.1 1.0 1.8 3.1 01.09.2015

5.6 -0.1 1.7 -2.7 -0.1 -0.3 -2.0 3 01.09.2015

Tirdzniecības bilance, milj. eiro -679.4 -639.3 -743.7 -551.4 -601.8 -605.1 -633.8 -565 01.09.2015

-2.9 -1.6 -4.1 -0.9 -3.5 -3.8 -4.0 -1.4 01.09.2015

* Datu publicēšanas datums

** IKP ātrais novērtējums

Dati: CSP, Eurostat, LR Finanšu ministrija, Latvijas Banka
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1.7

Produktivitāte, %

Mazumtirdzniecība, %

Statistika

0

II*

*Gada pieaugumi, 2015.g. janvāris-maijs

6.1

6.1

0.3

10.2

1.6

7.4

1.6

Imports, %

Inflācija, %

Vidējā bruto darba samaksa, %

Reālā alga, PCI deflators, %

Nodarbināto skaits, %

Bezdarbs, %

Tekošais konts, % no IKP

-506

15'I

Latvijas preču eksporta apjoms 2015. gada maijā, salīdzinot ar pērnā gada maiju, uzrādījis 2,8% kritumu, kas ir lielākais eksporta samazinājums šajā 

gadā. Tomēr piecu mēnešu griezumā preču eksports ir bijis par 2,0% lielāks nekā 2014. gada attiecīgajā laika posmā. Lielākais pieaugums fiksēts 

mehānismu un elektroierīču kategorijā, ko galvenokārt nodrošināja ar reeksportu saistītās preces. Lai arī koksnes eksporta pieauguma tempi šogad 

kļuvuši lēnāki, koksnes eksports nodrošināja otro lielāko devumu kopējā preču eksporta izaugsmē. Eksports uz Krieviju turpina samazināties, taču š.g. 

pirmo piecu mēnešu laikā Krievija joprojām bija trešais lielāks noieta tirgus ar 7,4% īpatsvaru kopējā Latvijas preču eksportā. Ņemot vērā, ka Krievija ir 

viens no galvenajiem lauksaimniecības un pārtikas preču noieta tirgiem, tirdzniecības sankcijas atsevišķām pārtikas precēm un zemā rubļa vērtība 

būtiski ietekmēja kopējo pārtikas preču eksportu, tā apjomiem samazinoties par 15,9% gada griezumā. Preču importa apjomu samazinājums fiksēts 

gan salīdzinājumā ar iepriekšējā gada maiju, gan piecu mēnešu griezumā, par attiecīgi 0,9% un 1,3%.    

-1.8

-0.4

Ārējā tirdzniecība, faktiskajās cenās, milj. eiro Ārējā tirdzniecība

Kopā

Mehānismi

Metāli

Ķīmiskās rūp. raž.

Tekstila izstr.

Satiksmes līdzekļi

Koksne

Pārtika

Galvenie rādītāji, gada izaugsme (ja nav norādīts citādi)

IKP, salīdzināmās cenās, % 1.9

IKP, faktiskās cenās, % 2.6

Minerālprodukti

Maksājumu bilances tekošais konts, milj. eiro Tekošais konts

Latvijas maksājumu bilances tekošā konta deficīts šā 

gada maijā samazinājies līdz 19,2 milj. eiro. Deficīta 

samazinājumu noteica lielākas ES fondu līdzekļu 

ieplūdes sākotnējo ienākumu kontā, kas paredzētas 

lauksaimniecības nozarei. Kopumā, sākotnējo 

ienākumu konta pārpalikums palielinājies līdz 42,6 

milj. eiro. Vājāki preču eksporta apjomi un 

nerezidentiem sniegto pakalpojumu samazinājums 

negatīvi ietekmēja preču un pakalpojumu konta 

dinamiku. Tomēr pakalpojumu konta pārpalikuma 

kritums nav liels un tas sedz 64,7% no preču konta 

deficīta. Pozitīvi vērtējams arī fakts, ka būtiski pieauga 

ārvalstu uzņēmumu reinvestētas peļņas apjoms - līdz 

45,3 milj. EUR. 

Rūpniecība, %

Eksports, %

-16.7%

8.6%

Pieaugums*

2.0%

22.9%

2.9%

-15.9%
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-1.6%

7.2%

11.1%

-188.2

797.6

985.8
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Ieņēmumi

Izdevumi

Finansiālā bilance

Ieņēmumi

Izdevumi

Finansiālā bilance

Ieņēmumi

Izdevumi

Finansiālā bilance

Ieņēmumi

Izdevumi

Finansiālā bilance

Ieņēmumi

Izdevumi

Finansiālā bilance

*Ieskaitot atvasinātās publiskās personas un ziedojumus, dāvinājumus 
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Dati: Valsts kase
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Kopbudžeta ieņēmumi un izdevumi (pēc naudas plūsmas metodoloģijas) Kopbudžets

KONSOLIDĒTAIS KOPBUDŽETS

VALSTS KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS*

3 411.4

219.6

2014.g. I-VI izpilde
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2015.g. I-VI izpilde

 milj. eiro
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1 054.0

1 107.6

1 086.3

180.6

1 067.7

Konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (milj. eiro)

48.0

Kopbudžets

PAŠVALDĪBU KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS**

275.9

3 631.0

21.3

150.8

Valsts speciālais budžets

1 019.7

4 368.6

217.5

3 822.8
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Valsts pamatbudžets

2 620.1
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1 010.1

1 109.5
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2015. gada pirmajā pusgadā konsolidētajā kopbudžetā bija 217,5 miljonu eiro liels pārpalikums, kas pamatā veidojās no pārpalikuma valsts konsolidētajā budžetā, 

kur tas bija 162,0 milj. eiro apmērā. Taču, ja šā gada piecos mēnešos vēl bija vērojams bilances uzlabojums, salīdzinot ar atbilstošo periodu pērn, tad pusgada 

griezumā, pārpalikums ir samazinājies par 58,4 miljoniem eiro. Kopbudžeta izdevumu pieauguma temps šā gada pirmajā pusgadā bija straujāks nekā ieņēmumu 

pieauguma temps.  Kopbudžeta izdevumi pirmajā pusgadā bija 4 368,6 miljons eiro, kas salīdzinājumā ar pērnā gada atbilstošo periodu pieauga par 281 miljonu eiro 

jeb 6,9%. Savukārt, kopbudžeta ieņēmumi šā gada pirmajā pusgadā bija 4 586,1 miljons eiro, kas ir par 222,6 miljoniem eiro jeb 5,1% vairāk nekā atbilstošajā periodā 

pērn.

Valsts speciālajā budžetā šā gada pirmajā pusgadā bija vērojams 21,3 milj. eiro liels pārpalikums, taču ir jāatzīmē, ka speciālā budžeta izpilde būtu ar deficītu, ja 

netiktu saņemts transferts no valsts pamatbudžeta. Savukārt, pašvaldību budžetā ir novērots pārpalikums 55,5 milj. eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada 

atbilstošo periodu būtiski nav mainījies.

Neraugoties uz pārpalikumu kopbudžetā, ir jāatzīmē ikgadējā straujo izdevumu pieauguma tendence gada pēdējos mēnešos, kas gada nogalē ievērojami pasliktina 

bilanci. FM informē, ka šobrīd strādā pie vispārējās valdības budžeta prognožu aktualizācijas un sagatavotais ziņojums “Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu 

un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016.-2018. gadā” atbilstoši budžeta grafikam tiks skatīts Ministru kabinetā šā gada 11.augusta sēdē.

4.0%

4.3%



Dati: Valsts kase
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Šā gada pirmajā pusgadā valsts konsolidētā budžeta ieņēmumos tika 

iekasēti 3 822,8 milj. eiro, kas ir par 191,8 milj. eiro jeb 5,3% vairāk nekā 

salīdzinājumā ar atbilstošo periodu pērn. Lielāko pieaugumu nodrošināja 

nodokļu ieņēmumi, kas bija par 160,7 miljoniem eiro jeb 4,9% vairāk 

nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Otra lielākā ieņēmumu 

pieauguma pozīcija bija saņemtajiem ieņēmumiem no ārvalstu finanšu 

palīdzības, kas šā gada pirmajā pusgadā pieauga par 60,1 miljonu eiro 

jeb 9,1% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu. Ārvalstu 

finanšu palīdzības ieņēmumu pieaugums pamatā ir skaidrojams ar 

Eiropas Komisijas veiktajām atmaksām par iepriekš realizētajiem 

projektiem 2007. – 2013. gada plānošanas periodā.

Savukārt, izdevumi šā gada pirmajā pusgadā bija 3 660,8 milj. eiro un 

salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu pieauga par 249,4 milj. 

eiro jeb 7,3%. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu - lielākais 

valsts konsolidētā budžeta izdevumu pozīcijas kāpums par 99,9 milj. eiro 

jeb 8,8% bija vērojams sociālajiem pabalstiem, kur izdevumi pensijām 

pieauga par 34,1 milj. eiro jeb 3,9%, savukārt, būtiskākais izdevumu 

pieaugums bija pārējiem sociālajiem pabalstiem – par 65,8 milj. eiro jeb 

24,4%. Šis pieaugums ir skaidrojams ar grozījumiem likumdošanā, atceļot 

vairāku sociālās apdrošināšanas pabalstu griestus, kā arī palielinot 

ģimenes valsts pabalsta apmēru par otro un trešo bērnu. Uzturēšanas 

izdevumu transferti ir pieauguši par 34,7 milj. eiro jeb 12,6%, kas 

galvenokārt skaidrojams ar transfertiem pašvaldībām par mērķdotācijām 

pedagogu atalgojumam, dotācijām brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2. un 

3.klases skolēniem, kā arī ar transfertiem klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta projektu realizācijai. Kapitālie izdevumi šā gada pirmajā 

pusgadā pieauga par 25,0 milj. eiro jeb 16,5%, kas galvenokārt 

skaidrojams ar izdevumu pieaugumu pamatlīdzekļu veidošanai par Rīgas 

pils Priekšpils un Austrumu piebūves būvniecību, kā arī ar kāpumu 

izdevumos, realizējot ES fondu projektus vides aizsardzībai un augstākās 

izglītības iestāžu ēku būvniecībai.

Pašvaldību konsolidētais budžets

Valsts konsolidētais budžets

Valsts konsolidētais budžets

Šā gada pirmajā pusgadā pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumos 

tika iekasēti 1 109,5 milj. eiro, kas ir par 43,1 milj. eiro jeb 4,0% vairāk 

nekā salīdzinājumā ar atbilstošo periodu pērn. Ieņēmumi pieaugumu 

galvenokārt nodrošināja IIN, kas pieauguma par 22,4 milj. eiro jeb 4,4% 

salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Otra lielākā ieņēmumu 

pieauguma pozīcija bija saņemtajiem valsts budžeta transfertiem, kas 

pieauga par 16,9 milj. eiro jeb 5,2 % salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo 

pusgadu. Šo transfertu pieaugums ir skaidrojams ar valsts konsolidētā 

budžeta sadaļā jau iepriekš minētajiem valsts budžeta izdevumu 

transfertiem noteiktiem mērķiem.

Izdevumu pusē bija vērojams straujāks pieaugums nekā ieņēmumos - 

43,9 milj. apmērā jeb par 4,3%. Minēto izdevumu pieaugumu 

galvenokārt noteica ar atlīdzību saistīto izmaksu pieaugums pašvaldībās, 

kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gada pirmo pusgadu palielinājās par 

46,9 milj. eiro jeb 10,4%. Šis izdevumu pieaugums ir daudz straujāks par 

atlīdzības izdevumu pieaugumu valsts konsolidētajā budžetā, kur tas bija 

6,4% apmērā. Tas galvenokārt ir skaidrojams ar šā gada janvārī Rīgas 

domes veiktajiem algu maksājumiem par 2014.gada decembri, kas 

iepriekšējos gados  tika izmaksāti kalendārā gada beigās, kā arī ar vidējās 

algas pieaugumu pašvaldību sektorā strādājošajiem.

Pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2015./2014.gada janvāris-

jūnijs (izmaiņas milj. eiro un % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2015./2014.gada janvāris-jūnijs 

(izmaiņas milj. eiro un % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Valsts konsolidētā budžeta finansiālā bilance (milj. eiro)



Pievienotās vērtības nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

Akcīzes nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

Pārējie nodokļi

* izslēdzot savstarpējo darījumu atlikumus saimnieciskā periodā beigās

** iekļaujot Valsts kases administrētajiem ārējiem aizņēmumiem un parāda vērtspapīriem piesaistīto  atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu

Dati: Valsts kase, Valsts ieņēmumu dienests

Valsts un pašvaldību parāds* (pēc naudas plūsmas 

metodoloģijas) šā gada jūnija beigās nominālvērtībā** 

bija 7 790,7 milj. eiro jeb 31,4% no 2015.gadam 

prognozētā IKP un, salīdzinot ar iepriekšējā 

saimnieciskā gada beigām, samazinājās par 1 066,8 

milj. eiro jeb 12,0%.  Valsts un pašvaldību parāda 

samazinājums skaidrojams ar šā gada 16.janvārī veikto 

aizdevuma summas atmaksu Eiropas Komisijai 1,2 mld. 

eiro apmērā. Jāatzīmē, ka š.g. maijā starptautiskā 

reitingu aģentūra „Fitch ” un „Standard&Poors ” 

saglabāja Latvijas kredītreitingu ilgtermiņa saistībām 

vietējā un ārvalstu valūtā „A-” līmenī, saglabājot  

stabilu kredītreitinga nākotnes prognozi.

100.9%

102.1%

100.5%

103.2%

113.4%

4.3%

98.8%

97.8%

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi*
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Kopējie nodokļu ieņēmumi Nodokļi

* bez iemaksām fondēto pensiju shēmā

117.0

110.3

122.3

130.5

196.1

Valsts un pašvaldību parādsValsts un pašvaldību parāds (milj. eiro un % no IKP)

877.6

132.2

355.7

948.1

2015./2014.g. I-VI 

izpildes izmaiņas, 

milj.eiro

18.4%

2015.g. I-VI izpilde 

no 2015.g. I-VI 

plāna

99.8%

140.1

3 376.2

20.2

1 072.7 1 130.1

2014.g. I-VI 

izpilde, milj.eiro

2015.g. I-VI 

izpilde, milj.eiro

10.9

7.9

19.0374.7

3 251.6 3 412.3

98.7%

4.6%

5.3%

Nodokļi

35.9

Valsts speciālajā budžetā

Valsts fondēto pensiju shēmā 124.6 142.9 18.3

5.3

Pašvaldību pamatbudžetā 525.6 548.0 22.4

5.9%185.2

6.0%Valsts pamatbudžetā

Kopējie nodokļu ieņēmumi 3 555.2

14.7% 101.6%

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, neieskaitot iemaksas fondēto pensiju shēmā, šā gada pirmajā pusgadā bija 3 412,3 milj. eiro, kas ir 0,3% mazāk nekā plānots, bet par 

160,7 milj. eiro jeb par 4,9% vairāk nekā 2014.gadā attiecīgajā periodā. Lai gan kopbudžeta nodokļu ieņēmumi iekasēti vairāk salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo 

pusgadu, ir jāatzīmē, ka to pusgada plāns nav izpildīts par 9,9 miljoniem eiro. Plāna neizpilde bija vērojama atsevišķās nodokļu ieņēmumu pozīcijās. PVN ieņēmumi 

bija 913,5 milj. eiro, kas ir par 20,2 milj. eiro jeb 2,2% mazāk nekā plānots, bet par 35,9 milj. eiro jeb par 4,1% vairāk nekā 2014.gada attiecīgajā periodā. Neizpilde ir 

skaidrojama ar lēnāku ekonomikas izaugsmi nekā plānots likumā “Par valsts budžetu 2015.gadam”, kā arī ar PVN aktuālā parāda un  piešķirto termiņa pagarinājumu 

apmēra kāpumu šā gada pirmajā pusgadā. Tāpat arī darbaspēka nodokļu ieņēmumos vērojama plāna neizpilde - iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN) iekasēts par 5,9 

miljoniem eiro jeb 0,8% un sociālas apdrošināšanas iemaksas (SOC) par 11,7 miljoniem eiro jeb 1,2% mazāk nekā plānots. Ieņēmumi iekasēti atbilstoši 

nodarbinātības rādītājiem šā gada pirmajā pusgadā, kas arī ir zemāki, nekā tika plānots likumā “Par valsts budžetu 2015.gadam”. PVN un darbaspēka nodokļu 

ieņēmumu plāna neizpildi daļēji kompensē pārējo nodokļu ieņēmumu izpilde virs plānotā pirmajā pusgadā. Tā piemēram, akcīzes nodokļa ieņēmumi iekasēti par 7,6 

miljoniem eiro jeb 2,1% vairāk, nekustamā īpašuma nodoklis - par 3,8 miljoniem eiro jeb 3,2% vairāk un muitas nodoklis par 2 miljoniem eiro jeb 11,6% vairāk nekā 

plānots.

Kopējie nodokļu ieņēmumi janvāris-jūnijs (milj.eiro un % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Sociālās apdrošināšanas iemaksas:

179.0

160.7

4.1%
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2015./2014.g. I-VI 

izpildes izmaiņas 

(%)
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