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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 

 Prekyba. 2019 m. sausio-vasario mėn. LV eksportavo prekių už 1,921 mlrd. EUR, t.y. 0,2% daugiau nei tuo pačiu 

laikotarpiu pernai. Importuota prekių už 2,206 mlrd. EUR (0,7% sumažėjimas). Lyginant su sausio mėn. eksportas vasarį 

sumažėjo 0,4%, importas – 0,7%. Vasario mėn. pagrindine LV eksporto partnere ir toliau išliko LT (15,8% viso eksporto). 

Toliau sekė EE (12,5%), DE (8,2%) ir SE (7,4%). Importuota taip pat daugiausiai buvo iš LT (16,7%).  

http://leta.lv/eng/home/imp

ortant/13414C97-6BED-

E7CF-A7B0-

45CF1C247713/ 

Transportas/Energetika 

 Oro transportas. LV nacionalinio oro vežėjo airBaltic pelnas 2018 m. išaugo 46% ir siekė 5,4 MEUR. Pajamos augo 

18% iki 408,7 MEUR (didžiausios istorijoje). Pernai kompanijos paslaugomis naudojosi 4,1 mln. keleivių, t.y. 17% 

daugiau nei 2017 m. airBaltic veikla sudarė 2,5% LV BVP. Kompanija iš Rygos, Vilniaus ir Talino skraidina virš 70 

maršrutų.  

 

2019 m. I ketv. keleivių skaičius Rygos oro uoste išaugo 5,8% lyginant su 2018 m. I ketv. Iš viso per šių metų pirmus 

tris mėnesius Rygos oro uostas aptarnavo 1,431 mln. keleivių.  

 

http://leta.lv/eng/home/imp

ortant/13414C21-CEA4-

5A11-768B-

D9A944889233/ 

 

 Geležinkeliai. LT veikianti kompanija „LGC Cargo“, kuri yra susijusi su LV buvusiais politikais ir oligarchais (A. 

Šlesers ir A. Škele) apskundė LT Europos Komisijai, kad LT neleidžia jai gabenti krovinių į Kaliningradą.  

  

 

 Latvija-Baltarusija. Balandžio 9 d. Rygoje lankėsi BY Transporto ir komunikacijų ministras A. Avramenko. Susitikime 

su LV Transporto ministru jis aptarė dvišalį bendradarbiavimą transporto srityje. Pasidžiaugta pozityviomis 

tendencijomis dėl krovinių ir keleivių skaičiaus augimo. Ministrai diskutavo apie bendradarbiavimo plėtrą logistikos ir 

tranzito srityje, ypatingą dėmesį skiriant Kinijos krovinių pritraukimui bei geležinkelio linijos tarp LV ir BY 

elektrifikavimui. Kaip puikaus bendradarbiavimo pavyzdys paminėtas 2018 m. paleistas greitasis krovininis traukinys 

maršrutu Ryga-Minskas. Atsižvelgiant į tai, kad abu ministrai yra LV-BY tarpvyriausybinės komisijos ekonominio, 

mokslinio ir techninio bendradarbiavimo klausimais vadovai, jie nusprendė, kad sekantis TVK posėdis vyks š.m. rugsėjo 

mėn. Vizito metu A. Avramenko susitiko su „Latvijos geležinkelių“ (LDz) vadovu E. Berzinš. Pokalbio metu pažymėta, 

kad BY naftos perdirbimo įmonės yra suinteresuotos didinti naftos produktų tranzitą pasinaudojant LDz bei uostų 

infrastruktūra. E. Berzinš taip pat pažymėjo, kad LV yra suinteresuota didesniu BY naftos produktų tranzitu per LV. Šiuo 

tikslu yra vykdomi atskirų geležinkelio atkarpų modernizavimo darbai.  Susitikimo metu aptartas geležinkelio 

elektrifikavimo BY kryptimi klausimas bei bendradarbiavimas šioje srityje tuo atveju, jei šiam tikslui bus gautas ES 
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finansavimas. 2018 m. LV geležinkeliais pergabentų dvišalių krovinių apimtys siekė 30,2 mln. t., t.y. 30% daugiau nei 

2017 m. Iš jų 7,3 mln. t. sudarė naftos produktai (9,8% augimas). Keleivių srautai išaugo 14%. 

Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 

 Užsienio turistų skaičius LV 2018 m. išaugo 0,6%. Iš viso užsienio turistai LV sieną kirto 7,775 mln. kartų. Jie LV išleido 

751,9 MEUR. LV viešbučiuose bei kitose apgyvendinimo įstaigose lankėsi 1,9 mln. turistų (0,2% mažiau nei 2017 m.). 

Bendras užsienio turistų viešbučiuose praleistų naktų skaičius buvo 7,9 mln. (11,3% mažiau nei 2017 m.). Daugiausiai 

išaugo turistų skaičius iš SE (15,6%) ir JK (3,9%). LT turistų skaičius sumažėjo 8,5%.  

 

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 

 

 Pasaulio ekonomikos forumas. Balandžio 6 d. E. Rinkevičs dalyvavo Jordanijoje vykusiame Psaulio ekonomikos 

forume apie Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionus. Renginio paraštėse įvyko keletas dvišalių susitikimų. Susitikime 

su Jordanijos UR ministru A. Al Safadi pasidžiaugta gerais dvišaliais santykiais. E. Rinkevičs pakvietė JD UR ministrą 

apsilankyti Rygoje. LV UR ministras pažymėjo, kad vyksta aktyvus darbas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo 

sutarties pasirašymo bei derybos dėl krovinių ir keleivių pervežimo sausumos keliais susitarimo. Jis akcentavo 

ekonominių santykių svarbą bei bendradarbiavimą turizmo srityje. Susitikime su Kazachstano UR ministru B. 

Atamkulov metu aptarta galimybė atidaryti KZ ambasadą Rygoje. E. Rinkevičs pažymėjo, kad LV laiko KZ strategine 

partnere transporto ir tranzito srityse. Nuo balandžio bus atnaujinti tiesioginiai skrydžiai iš Rygos į Almatą.  

 

 Latvija-Italija. Balandžio 23-24 d. LV prezidentas R. Vėjuonis su oficialiu vizitu lankėsi Italijoje. Vizito metu jis 

susitiko su IT prezidentu S. Mattarella. R. Vėjuonis taip pat atidarė LV-IT verslo forumą, kuriame dalyvavo abiejų šalių 

informacinių technologijų kompanijos.  

 

 Ekonomikos augimas. Swedbank LV ekonomikos augimo prognozes 2019 m. padidino nuo 3% iki 3,3%. Prognozė 

kitiems metams nepakito – 2,5%. Manoma, kad ekonomikos augimas sulėtės dėl gamybos augimo sulėtėjimo.  

 

 

 

Finansų ministerija taip pat padidino šių metų BVP augimo prognozę nuo 3% iki 3,2%. Teigiama, kad ekonomikos 

augimas pasiekė piką 2018 m. ir ateityje po truputį mažės.  

  

 

 

Remiantis išankstiniai Centrinio statistikos biuro duomenimis, LV BVP 2019 m. I ketv. išaugo 2,8%. Didžiausią įtaką 

ekonomikos augimui turėjo statybų ir paslaugų sektoriai. Lyginant su 2018 m. paskutiniu ketvirčiu BVP augo 0,3%.  

 

http://leta.lv/eng/home/imp

ortant/13414CB8-8B40-

DB1A-0F09-

68709D36A2E9/ 

 

http://leta.lv/eng/home/imp

ortant/13414CC5-02D6-

DA27-1D71-

058E5EF8FDF5/ 

 

http://leta.lv/eng/home/imp

ortant/13414DE4-017B-

FCA3-8EE2-

8A7CC3DBB718/ 

 Stabilumo programa. Balandžio 15 d. Vyriausybė per neeilinį posėdį pirmadienį patvirtino Latvijos stabilumo 

programos 2019-2022 m. laikotarpiui projektą. Šis dokumentų paketas bus perduotas EK įvertinimui. 
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Jame numatyta, jog LV ekonomika šiemet augs 3,2%, kitąmet – 3%. Anot projektą parengusios BVP augo 4,8%. 

procento. Planuojamas centrinės valdžios biudžeto ribinis deficitas 2019 m. - 0,5% BVP, 2020 m. – 0,4% BVP, 2021 m. 

– 0,2% BVP, 2022 m. – 0,3% BVP. Vertindama Stabilumo programą Fiskalinės disciplinos taryba pažymėjo, kad 

Vyriausybei nepavyko sumažinti išlaidų ir biudžeto deficitas išlieka didžiausias tarp Baltijos šalių.  

 Biudžetas. Balandžio 3 d. Saeima patvirtino 2019 m. nacionalinį biudžetą. Buvo atmesti visi opozicijos pateikti siūlymai. 

„Už“ biudžetą balsavo 59 Saeimos nariai, „prieš“ – 34. Pažymėtina, kad biudžetui nepritarė 3 valdančiajai koalicijai 

priklausančios partijos KPV LV nariai. Į Saeimos narius kreipęsis LV premjeras K. Karinš pažymėjo, kad šis biudžetas 

yra techninis, kurį iš esmės parengė buvusi Vyriausybė. Jis paragino pradėti galvoti apie 2020 m. biudžetą. 2019 m. 

konsoliduoto biudžeto pajamos yra 9,2 mlrd. EUR, išlaidos – 9,4 mlrd. EUR. Gynybos biudžetas sieks 2% BVP. Šios 

išlaidos šiemet bus 60,3 MEUR didesnės nei pernai. Biudžeto deficitas – 0,5% BVP. Biudžetas sudarytas remiantis 

prielaida, kad ekonomika šiais metais augs 3%. Balandžio 12 d. Prezidentas R. Vejonis pasirašė įstatymą dėl 2019 m. 

biudžeto.  

 

 Infliacija. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos Baltijos šalyse per metus labiausiai padidėjo LV. Centrinio statistikos 

biuro duomenimis, metų infliacija LV buvo 2,8%. Vartojimo prekės LV per metus pabrango 2,7%, paslaugos - 2,9%. 

Kovą LV užfiksuota 1,1% mėnesio infliacija. 

 

 

Remiantis Eurostat duomenimis, infliacija LV kovo mėn. buvo 2,7%, t.y. didesnė nei ES vidurkis. 

http://leta.lv/eng/home/imp

ortant/13414C8C-61FB-

6C77-9A49-

9A417B5D1ACE/ 

 

 

 Nedarbas. Kovo mėn. nedarbo lygis LV buvo 6,6%. Lyginant su vasario mėn. jis sumažėjo 0,1%.  

 

 

 

EPBO paskelbtame raporte teigiama, kad ilgalaikė bedarbystė yra rimta LV problema. Pažymima, kad ilgalaikiai 

bedarbiai sudaro apie 3,3% LV darbo jėgos. Raporte rašoma, kad nuo 2012 m. LV padarė nemažą pažangą užimtumo 

politikos srityje, tačiau reikia imtis papildomų veiksmų, pvz. toliau tobulinant bedarbių profiliavimą.  

http://leta.lv/eng/home/imp

ortant/13414C9C-D908-

1144-32AC-

2B54EBAC0FEB/ 

 

 Euro zonos fiskalinis instrumentas. Finansų ministras J. Reirs pažymėjo, kad LV remia Euro zonos fiskalinio 

instrumento sukūrimą. Jis atkreipė dėmesį, kad toks sprendimas nepareikalautų papildomų lėšų iš ES šalių narių. EK 

viceprezidentas V. Dombrovskis, kuris yra „Naujosios vienybės“ partijos kandidatų į EP sąrašo viršuje, išreiškė viltį, kad 

toks instrumentas bus sukurtas iki šių metų pabaigos.   

 

 Lietuvos investicijos Latvijoje. Balandžio 4 d. Rygoje atidarytas prekybos centras „Akropolis“. 98 000 kv.m. ploto 

Rygos „Akropolis“ tapo vienu didžiausių ir moderniausių prekybos ir pramogų centrų Baltijos šalyse. Čia įsikūrė daugiau 

nei 220 parduotuvių, dešimtys laisvalaikio pramogų tiekėjų. Į projektą jį plėtojanti bendrovė „Akropolis Group“ investavo 

180 MEUR. Tai viena didžiausių investicijų į prekybinį nekilnojamąjį turtą LV istorijoje. 

 

 Investicijos. EE kompanija Pro Kapital artimiausias metais ketina investuoti daugiau nei 100 MEUR į gyvenamųjų namų 

kvartalų statybas Rygoje.  

 

 

Parengė : Tomas Grabauskas 
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Lietuvos ambasados Latvijoje patarėjas  

 

Tel.    +371 67321519 

Mob. +371 26190198 

Email: tomas.grabauskas@urm.lt 

lv.urm.lt 
 

 

 

 

mailto:tomas.grabauskas@urm.lt
http://urm.lt/lv/

