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 Prekyba. Per 2019 m. 8 mėn. LV eksportas sudarė 8,323 mlrd. EUR, t.y. 0,4% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. 

Importo apimtys išaugo 1% ir siekė 10,326 mlrd. EUR. 

 

Transportas/Energetika 

 Suskystintų dujų terminalas. Portalas LSM informuoja, kad Skultės SGD terminalo projekto įgyvendinimui surastas 

strateginis investuotojas. Juo turėtų tapti Pietų Korėjos kompanija Korea Gas Corporation (Kogas). Pranešama, kad 

susitarimas su Kogas gali būti sudarytas spalio antroje pusėje vyksiančio Ekonomikos ministro R. Nemiro vizito į P. 

Korėją metu. Delegacijoje bus ir AS Skulte LNG Terminal kompanijos atstovai. Jos vadovo R. Mikelsons teigimu, iki 

šiol diskusijos dėl projekto įgyvendinimo vyko su keleto užsienio šalių kompanijomis. Prognozuojama, kad bendros 

investicijos  sieks 90 MEUR, iš kurių 60 MEUR sudarys pačio terminalo statyba. 20 MEUR kainuos 40 km. ilgio 

dujotiekio iš Skultės uosto į Inčukalnio dujų saugyklą statyba. Dar 10 MEUR planuojama palikti rezerve, jei projekto 

įgyvendinimas dėl nenumatytų aplinkybių pabrangtų. Teigiama, kad SGD terminalas bus statomas apie 2,5 km. atstumu 

nuo kranto. R. Mikelsons pažymėjo, kad projekto įgyvendinimą finansuoti sutiko vienas JAV komercinis bankas su 

sąlyga, kad AS Skulte LNG Terminal paims 78 MEUR kreditą ir pagrindinės įrangos tiekėjas bus iš EPBO priklausančios 

valstybės. Likusius 15% turėtų padengti strateginis investuotojas. Informaciją, kad projektu domisi Kogas kompanija 

patvirtino Ekonomikos ministro patarėja. Jos teigimu, klausimas bus aptartas R. Nemiro susitikimo su P. Korėjos 

ekonomikos ministru metu. Patarėjos nuomone, šis susitikimas duos „žalią šviesą“ P. Korėjos investicijoms. Manoma, 

kad vizito metu gali būti pasirašytas ketinimų protokolas su Kogas. Neoficialiai teigiama, jog būsimame susitarime 

numatyta, kad strateginis investuotojas turės kontrolinį AS Skulte LNG Terminal akcijų paketą. Šiuo metu 85% 

kompanijos akcijų valdo Nacionalinė dujų terminalo bendrija, 17% - JAV verslininkas P. A. Ragauš. Pažymima, kad 

Skultės SGD terminalas taps pigiausiu pasaulyje dėl jo artumo nuo Inčukalnio dujų saugyklos, dėl ko nereikės statyti 

papildomos saugyklos prie kranto. R. Mikelsons teigimu, projekto vystytojai dujų prekyba neužsiims, tačiau jie rūpinsis 

visos reikalingos infrastruktūros pristatymu. Planuojama, kad projekto įgyvendinimas nepareikalaus papildomų lėšų iš 

valstybės biudžeto. Nepaisant to, anksčiau buvo teigiama, kad pagrindiniu naujo dujotiekio operatoriumi galėtų būti dujų 

PSO Conexus, kurio didžioji akcijų dalis priklauso valstybei. Kol kas nėra galutinai nuspręsta, kas statys dujotiekį iš SGD 

terminalo į Inčukalnio dujų saugyklą. Conexus atstovai kol kas nekomentuoja, ar jie dalyvaus Skultės SDG terminalo 

įgyvendinime, tačiau pažymi, kad Skultės uostas techniškai yra geriausia vieta SGD terminalui Baltijos šalyse. AS Skulte 

LNG Terminal atstovų teigimu, projektas galėtų būti įgyvendintas iki 2024 m. Pažymima, kad projekto įgyvendinimas 

sukurs papildomų darbo vietų, paskatins investicijas, Skultės uosto apyvarta išaugs 50-100% ir leis dujofikuoti 

Saulkrasčio ir Limbažių regionus. R. Mikelsons teigimu, yra paduota paraiška dėl projekto finansavimo iš ES fondų. Jis 

 



pažymėjo, kad ES finansavimo klausimas kol kas nėra išspręstas, nes Baltijos šalims nepavyksta sutarti dėl regioninio 

dujų terminalo vietos. R. Mikelsons atkreipė dėmesį, kad į ES finansavimą pretenduoja ir Klaipėdos SGD terminalas. Jo 

nuomone, Skultės SGD terminalas turėtų lengviau užsitikrinti regioninio terminalo statusą dėl pigesnio jo įgyvendinimo. 

Teigiama, kad valstybinio intereso projekto statuso suteikimas Skultės SGD terminalui palengvintų jo įgyvendinimą. 

Tokiu atveju nebūtų reikalingas savivaldybės leidimas, nereikėtų ilgai užtrunkančio derinimo su vietos gyventojais. 

Ekonomikos ministras R. Nemiro pažymėjo, kad apie tokį scenarijų kalbėti kol kas yra anksti, tačiau pripažino, jog 

saugumo ir ekonominiu požiūriu projektas yra įdomus. Ekonomikos ministerija teigiamai vertina projektą, kadangi jis 

padidins energetinį saugumą bei užtikrins dujų tiekimo diversifikaciją. Prieš įgyvendinant projektą turės bus atlikta 

poveikio aplinkai vertinimo studija. „Latvijas gaze“ valdybos pirmininko A. Kalvitis teigimu, Skultės SGD terminalas 

sukurtų sveiką konkurenciją SGD terminalui Klaipėdoje. Anot jo, „Latvijas Gaze“ seka Europos ir pasaulio energetikos 

rinkų tendencijas ir aktyviai remia naujų energetikos produktų patekimą į LV bei Baltijos šalių rinkas.  

 Latvija-JAV. Spalio 8 d. Rygoje įvyko Ekonomikos ministro R. Nemiro susitikimas su JAV energetikos sekretoriumi 

R. Perry. Susitikimo metu buvo aptarti įvairūs energetikos klausimai, įskaitant tiekimo saugumą užtikrinimą ir 

sinchronizaciją su Europos tinklais, taip pat regioninė dujų rinkos plėtrą.  R. Nemiro ir R. Perry  sutarė, kad dujų saugyklos 

vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant energetinį saugumą, kartu pabrėždami dujų tiekimo šaltinių ir maršrutų 

diversifikacijos svarbą. Susitikimo metu pasidžiaugta glaudžiu dvišaliu bendradarbiavimu. Didelis dėmesys buvo skirtas 

kibernetinio saugumo klausimui. R. Perry taip pat susitiko su LV prezidentu ir premjeru.  

 

 Dujų rinka. Spalio 17 d. Saeima per galutinį svarstymą priėmė Energetikos įstatymo pataisas, kurios numato pašalins 

kliūtis  regioninės dujų rinkos su Estija ir Suomija sukūrimui. Bendros rinkos entry-exit tarifų sistema pradės veikti 2020 

m. sausio 1 d. 

 

 Geležinkeliai. „Latvijos geležinkeliai“ pasiekė susitarimą su Centrine finansų ir mokėjimų agentūra dėl 318 MEUR iš 

ES sanglaudos fondo geležinkelių elektrifikacijai. Pirmiausiai planuojama elektrifikuoti geležinkelio atkarpas Daugpilis 

- Krustpilis, Rezeknė - Krustpilis ir Krustpilis – Ryga. Projektą ketinama įgyvendinti iki 2023 m.  

 

Transporto ministerijos duomenimis, per 2019 m. 9 mėn. LV geležinkeliais buvo pervežta 31,645 mln. t. krovinių, t.y. 

12,4% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tarptautiniai pervežimai sumažėjo 13,4% ir sudarė 30,37 mln. t. 

Tranzitiniai kroviniai sudarė 27,7 mln. t. Jų pervežimų apimtys mažėjo 14,8%.  

 

 Jūrų transportas. Per 2019 m. 9 mėn. krovos apimtys Rygos jūros uoste sumažėjo 10,5% lyginant su tuo pačiu 

laikotarpiu pernai. Iš viso buvo perkrauta 23,915 mln. t. krovinių. Toliau dominavo birūs kroviniai, nors jų krova ir 

sumažėjo 12,8% iki 15,041 mln. t. Didžiąją dalį iš jų sudarė akmens anglis – 31,9% (-26,8%).  

 

 Oro transportas. Per 2019 m. 9 mėn. LV nacionalinio vežėjo airBaltic klientų skaičius išaugo 22,3% lyginant su tuo 

pačiu laikotarpiu pernai. Iš viso bendrovės paslaugomis pasinaudojo 3,875 mln. keleivių. Rygos uosto vadovybė 

pripažįsta, kad augant keleivių srautams yra būtina oro uosto infrastruktūros plėtra.  

 

Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 

 Turizmas. Ekonomikos ministro R. Nemiro teigimu, Kinijos turistų skaičius 2020 m. turėtų išaugti iki 80 000. Anot jo, 

vienas pagrindinių tikslų yra pritraukti daugiau čarterinių reisų iš Kinijos.  

 



Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 

 

 Latvija-Baltarusija. Spalio 2 d. Minske įvyko 14-asis LV-BY tarpvyriausybinės komisijos ekonominio ir mokslinio-

techninio bendradarbiavimo klausimais. LV delegacijai vadovavo Transporto ministras T. Linkaits. Jis pasidžiaugė 

augančia dvišale prekyba ir investicijomis. Susitikimo metu didelis dėmesys buvo skirtas sienos kirtimo punktų 

modernizavimui. T. Linkaits informavo, kad LV iki 2023 m. ketina užbaigti geležinkelio elektrifikaciją BY kryptimi. Jis 

pažymėjo, kad praeitais metais paleistas konteinerinis traukinys Ryga-Minskas įrodė savo konkurencingumą. LV 

susisiekimo ministras nurodė, kad ateityje gali būti padidintas dvišalių keleivinių ir krovininių maršrutų geležinkeliu 

skaičius.  

 

 Latvija-Kirgizija. Spalio 15-16 d. Rygoje su oficialiu vizitu lankėsi Kirgizijos parlamento vadovas D. Džumabekovas. 

Spalio 15 d. jis susitiko su LV prezidentu E. Levitu. Susitikimo metu D. Džumabekovas  pažymėjo, kad Kirgizija nori 

plėtoti bendradarbiavimą su LV įvairiose srityse. Jis pakvietė E. Levitą dalyvauti Centrinės Azijos ir ES verslo samite, 

kuris numatomas kitais metais Biškeke. Susitikime su Saeimos Pirmininke I. Mūrniece aptartos ekonominių santykių 

plėtros galimybės akcentuojant tokias sritis kaip ekologiškos technologijos, atliekų tvarkymas, vandenvala.  Didelis 

dėmesys skirtas bendradarbiavimui transporto srityje.  

 

 Latvija-Japonija. Spalio 21-25 d. LV prezidentas E. Levits su darbo vizitu lankėsi Tokijuje, kur dalyvavo imperatoriaus 

Naruhito ir imperatorienės Masako karūnavimo ceremonijoje. Susitikime su JP premjeru abu vadovai gyrė puikius ES-

JP santykius, kuriems didelį postūmį davė  ES-JP ekonominės partnerystės susitarimo ir ES-JP strateginės partnerystės 

susitarimo pasirašymas. E. Levits paragino JP verslą geriau pasinaudoti palankaus LV investicinio klimato pranašumais 

ir įkurti kompanijų atstovybes Rygoje.  

 

 ES-Rusija. Spalio 25 d. Maskvoje įvyko 10-asis LV-RU TVK Ekonominio bendradarbiavimo darbo grupės posėdis, 

kurio metu aptartas dvišalis bendradarbiavimas  ekonomikos ir turizmo srityse. Abiejų šalių atstovai išreiškė pasirengimą 

papildomą dėmesį skirti maisto ir veterinarijos priežiūros sektoriams, kad užtikrintų saugų produktų tiekimą vartotojams 

abiejose šalyse. Kiti su RU ekspertais aptarti klausimai buvo laikinas transporto priemonių įvežimas ir prekių ženklinimo 

reikalavimų įvedimas RU. Latvijos pareigūnai paragino tęsti dialogą tarpvalstybinio radijo dažnio koordinavimo 

klausimu, taip pat palaikyti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą statistinių duomenų analizės ir palyginimo 

klausimais. Ekspertai taip pat aptarė naujausius pokyčius energetikos sektoriuje. Sutarta, kad kitas darbo grupės posėdis 

vyks LV 2020 m. 

 

 Latvija-Egiptas. Spalio 17 d. LV UR ministras E. Rinkevičs Rygoje susitiko su EG UR ministru S. Shoukry. Pažymėta, 

kad LV eksportas į EG ženkliai išaugo 2018 m. ir pasiekė 70 MEUR. Dabar EG užima 24 vietą tarp pagrindinių LV 

eksporto partnerių. Susitikime su LV prezidentu, E. Levitas pabrėžė poreikį gilinti ekonominius ryšius ir aktyvinti 

bendradarbiavimą kultūros ir aukštojo mokslo srityse. Jis taip pat paragino ministrą S. Shoukry apsvarstyti galimybę 

atidaryti EG ambasadą  Rygoje.  

 

 Brexit. Spalio 25 d. neeiliniame posėdyje LV vyriausybė nusprendė suformuoti rezervą biudžete JK išstojimo iš ES 

neigiamiems padariniams kompensuoti. Vyriausybė išklausė URM parengtą informacinį pranešimą apie papildomą 

finansavimą po Brexit‘o.  Apskaičiuota, kad nepavykus susitarti dėl Brexit šių metų LV biudžetui reikės papildomų 174 

000 EUR, o ateinančiais metais po 2,3 MEUR. Jei JK ir ES pavyks susitarti, tuomet šiais metais papildomai reikės 89 

 



100 EUR ir 662 000 EUR ateinančiais metais. UR ministro teigimu, pinigai daugiausia reikalingi ministerijų ir kitų 

institucijų gebėjimams sustiprinti. Anksčiau informuota, kad Latvijos banko vertinimu JK pasitraukimas iš ES LV BVP 

galėtų sumažinti 0,8–1,7%. Pasak Latvijos banko vadovo I. Rimševičs, „Brexit“ be sutarties reikštų, kad ateityje LV 

privalės mokėti didesnes įmokas į ES biudžetą. Finansų ministerijos skaičiavimai rodo, kad 2020 metais jos gali būti 23 

MEUR didesnės. Be to, sumažėtų LV finansavimas iš ES fondų.   

 Ekonomikos augimas. Per 2019 m. III ketv. LV BVP palyginamosiomis kainomis, nepašalinus sezono ir darbo dienų 

skaičiaus įtakos, augo 2,8%. proc. Augimas įvertinus sezoniškumą ir darbo dienų įtaką siekė 1,8%.  

 

 Biudžetas. Spalio 11 d. LV vyriausybė neeiliniame posėdyje patvirtino 2020 m. valstybės biudžetą, kuriame numatomos 

9,89 mlrd. EUR konsoliduoto biudžeto pajamos ir 10 mlrd. EUR  išlaidos. Palyginti su 2019 m. biudžetu, kitų metų 

pajamos padidės 717,1 MEUR, išlaidos - 610,1 MEUR. Numatoma, kad 2020 m. bendrojo biudžeto pajamos bus 6,88 

mlrd. EUR, o išlaidos - 7,22 mlrd. EUR. Palyginti su 2019 m. biudžetu, bendrojo biudžeto išlaidos kitais metais padidės 

400 MEUR. Planuojama, kad ES fondų ir kitų užsienio finansinės paramos instrumentų finansavimas augs 74,8 MEUR. 

2020 m. 80% pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio atiteks savivaldybėms, o 20 % bus sumokėta į valstybės biudžetą. 

Prognozuojamos gyventojų pajamų mokesčio pajamos savivaldybėms - 1,4 mlrd. EUR. Numatoma, kad BVP kitais 

metais sudarys 33,154 mlrd. EUR. Maksimalus bendrojo biudžeto deficitas kitais metais nustatytas 0,3% BVP. Maksimali 

valstybės skola 2020 m. pabaigoje - 11,75 mlrd. EUR. Saeima biudžetą patvirtinti planuoja iki lapkričio vidurio. Biudžeto 

projektą teigiamai įvertino LV prekybos ir pramonės rūmai (LPPR). Pažymima, kad didesnis dėmesys turėtų būti skirtas 

eksporto plėtrai ir investicijų pritraukimui. Pozityviai įvertintas faktas, kad neplanuojama didinti pagrindinių mokesčių 

ir tęsimas pažadas apie mokestinius pokyčius diskutuoti atskirai nuo 2020 m. biudžeto. LPPR teigimu, spendimas 

padidinti neapmokestinamą minimumą yra svarbus žingsnis.  

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

ortant/13417237-68FE-

55A0-40B0-

73607F6CD32A/ 

 

 Biudžeto deficitas. Centrinis statistikos biuras informavo, kad remiantis ESA 2010 metodologija LV biudžeto deficitas 

2018 m. siekė 0,7% BVP. Per šių metų 9 mėn. buvo fiksuotas 521,6 MEUR konsoliduoto  biudžeto perviršis. Per šį 

laikotarpį biudžeto pajamos siekė 8,44 mlrd. EUR, išlaidos – 7,92 mlrd. EUR.  

 

 Infliacija. Rugsėjo mėn. metinė infliacija LV siekė 2,6%. Tuo tarpu per pastaruosius 12 mėn. kainos LV išaugo 3%.  

 

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

ortant/DE06DF9A-AB29-
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FC9DBB92EBE9/ 

 Nedarbas. Nedarbo lygis LV rugsėjo mėn. buvo 5,7%, t.y. 0,2% mažesnis nei rugpjūtį.  

 

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

ortant/C46126B6-73E7-

48CC-A5F2-

961C99C4A4AD/ 

 Mokesčiai. LV vyriausybė pritarė sprendimui nuo 2020 m. padidinti lošimų mokesčius. Metinis mokestis už lošimo 

automatą bus didinamas nuo 4164 EUR iki 6000 EUR, o už ruletę, kortų ir kitus žaidimus nuo 23 400 EUR iki 28 080 

EUR. 

 

 Vyriausybės skola. Finansų ministerija prognozuoja, kad LV vyriausybės skola 2020 m. pabaigoje gali siekti 11,65 mlrd. 

EUR (35% BVP). Rugpjūčio pabaigoje valstybės skola buvo 10,7 mlrd. EUR ir nuo metų pradžios išaugo 500 MEUR. 

Užsienio skola sudarė 85% bendros skolos. LV užsienio rinkose išleistos obligacijos sudarė 78% užsienio skolos.  
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 Tarptautiniai reitingai. Tarptautinė reitingų agentūra Fitch patvirtino A- reitingą LV. Pažymima, kad pagrindiniai 

pozityvūs elementai LV yra santykinai nedidelis biudžeto deficitas ir valstybės skola, narystės ES ir euro zonoje sąlygotas 

institucinis atsparumas. Pagrindine problema įvardijama žemos gyventojų pajamos. Fitch prognozuoja, kad LV BVP 

2019-2021 m. periodu augs 2,6%.  

 

 Konkurencingumas. Remiantis Pasaulio ekonomikos forumo 2019 m. globalaus konkurencingumo ataskaita, LV šioje 

srityje pakilo per vieną poziciją iš 42 į 41 vietą (LT yra 39 vietoje, EE – 31 vietoje). 
 

 Bankai. Spalio 23 d. didžiausio banko LV „Swedbank“ klientai Daugpilyje masiškai per bankomatus atsiiminėjo savo 

pinigus.  Finansų ir kapitalo rinkos komisijos (FKRK) teigimu, ažiotažą sukėlė  melagingi pranešimai esą šis bankas yra 

nestabilus. Vėliau padėtis normalizavosi. FKRK atstovė nurodė, kad LV bankų sektorius yra stabilus, visi bankai dirba 

įprastu režimu. Anot jos, melagingų gandų platintojų ieško teisėsaugos institucijos.  

 

 EPBO. Spalio 22 d. Vyriausybė patvirtino LV narystės EPBO reguliarią ataskaitą. Pažymima, kad LV įgyvendino didelę 

dalį EPBO rekomendacijų tokiose srityse kaip darbo rinkos politika, skaitmenizavimas, pinigų plovimo prevencija ir pan.   

 Pagal naujausią Tarptautinio mokesčių konkurencingumo indeksą, LV yra trečia konkurencingiausia mokesčių 

sistema tarp EBPO valstybių narių. 
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 Doing Business. Remiantis Pasaulio banko Doing Business indeksu, LV užėmė 19 vietą tarp 190 šalių.     

 Davosas. LV prezidento atstovė spaudai informavo, kad E. Levits gavo pakvietimą į Pasaulio ekonomikos forumą 

Davose, kuris vyks 2020 m. sausio 21-24 d.  
 

 Finansinių nusikaltimų prevencija. Finansų ministras J. Reirs susitikime su JAV Iždo departamento atstovais 

pažymėjo, kad kova su pinigų plovimu ir finansinių nusikaltimų prevencija yra vieni pagrindinių šios Vyriausybės 

prioritetų. Jis pripažino, kad sėkmė šioje srityje nemaža dalimi nulems tolimesnę šalies ekonominę plėtrą ir investicijas. 

 

 Finansų ir kapitalo rinkos komisija (FKRK).  Spalio 24 d. Saeima patvirtino buvusią „Citadele“ banko valdybos narę 

S. Purgaile FKRK vadove.  
 

 Įmonės. LV energetikos kompanija Latvenergo vienuoliktus metus iš eilės pripažinta vertingiausia kompanija šalyje. Jos 

vertė yra 1,568 mlrd. EUR (8% mažesnė nei pernai). Antroje vietoje yra valstybinė miškų valdymo įmonė Latvijas Valsts 

Mezi (753,89 MEUR), trečioje – tinklų įrangos gamintojas Mikrotikls (611,62 MEUR). 

 

 Taros depozitai. Saeima pavirtino, kad nuo 2022 m. vasario mėn. LV bus įvesta taros depozitų sistema.   
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Tel.    +371 67321519 

Mob. +371 26190198 

Email: tomas.grabauskas@urm.lt 

lv.urm.lt 
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