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  Eksportas. Eurostat duomenimis, per 2019 m. 10 mėn. LV užfiksuotas lėčiausias eksporto augimas tarp visų ES šalių - 

1%.  

 

Transportas/Energetika 

 Dujų sektorius. Gruodžio 30 d. vykusiame elektroniniame aukcione „Gazprom“ pardavė LV gamtinių dujų perdavimo 

sistemos ir saugojimo operatoriaus „Conexus Baltic Grid“ („Conexus“) akcijų paketą. Aukcione, kurio metu buvo 

pasiūlyta 34,09911% „Conexus“ akcijų, dalyvavo du dalyviai. Nugalėtojo vardas kol kas neatskleistas. Pradinė akcijų 

kaina buvo 79 MEUR, o mažiausia kaina - 70 MEUR.  Iki šiol „Conexus“ akcininkais buvo LV elektros perdavimo 

sistemos operatorius „Augstsprieguma Tikls“ (34,36%), „Gazprom“ (34,1%) ir „Marguerite Gas I“ fondas (29,06%). 

Komunalinių paslaugų komisija atestavo „Conexus“ su dviem sąlygomis, kurios turi būti įvykdytos iki 2019 m. pabaigos. 

Viena iš sąlygų numato, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. Inčukalnio dujų saugyklos priežiūrą turėtų vykdyti įmonė, kuri nėra 

tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su „Gazprom“ ir susijusiomis įmonėmis. Antroji sąlyga numato, kad iki 2020 m. sausio 

1 d. „Conexus“ privalo užtikrinti, jog „Gazprom“ neturi būdų, kaip įgyvendinti tiesioginę ar netiesioginę „Conexus“ 

kontrolę. Be to, iki kitų metų pradžios „Conexus“ turi užkirsti kelią interesų konflikto rizikai, atsirandančiai dėl 

„Marguerite Gas I“ ir „Marguerite Gas II“ dalyvavimo „Conexus“ ir „Latvijas Gaze“ valdyme.  Informuojama, jog 

„Marguerite Fund“ pasirašė sutartį su Japonijos kompanijos „Marubeni Corporation“ remiamu „MM Capital 

Infrastructure Fund 1“ dėl jam priklausančio „Conexus“ akcijų paketo pardavimo. Ekonomikos ministras R. Nemiro 

pažymėjo, kad kiekvieną naują „Conexus“ akcininką vertins Vyriausybė, kadangi ši kompanija yra svarbi nacionalinio 

saugumo požiūriu ir jos atžvilgiu yra taikomi Nacionalinio saugumo  įstatymo reikalavimai.  

 

 

Plečiant dujotiekio tarp LV ir LT pajėgumus ES skyrė 4,885 MEUR paramos, iš jų LV - 2,750 MEUR. Parama skirta iš 

CEF lėšų. Bendros investicijos sieks 10,2 MEUR. Finansavimo sutartį pasirašė Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji 

įstaiga (INEA), LT ir LV įmonės „Amber Grid“ ir „Conexus Baltic Grid“. Įgyvendinant projektą LV numatyta pertvarkyti 

magistralinį dujotiekį, kad būtų galima padidinti maksimalų darbinį slėgį nuo 40 iki 50 barų. 

 

Latvijas Gaze informavo, kad nuo kitų metų pradžios mažės gamtinių dujų tarifai namų ūkiams. Dujų kaina mažės nuo 

6,8% iki 10,2% priklausomai nuo suvartojimo.  

 

 



UA kompanija „Naftogaz” kreipėsi į Vidžemės tesimą dėl „Gazprom“ priklausančių akcijų areštavimo skolai pagal 

Stokholmo arbitražo teismo sprendimą padengti. Teismo posėdis šiuo klausimu planuojamas 2020 m. balandį. 

 Jūros uostai. Per sausio-lapkričio mėn. krovos apimtys LV uostuose sumažėjo 4,3% iki 57,885 mln. t. Didžiąją dalį 

sudarė birūs kroviniai (32,430 mln. t.). Jų krova sumenko 3,9%. Anglies krovos apimtys mažėjo 15%. 

 

Rygos uoste perkrauta 30,041 mln. t. krovinių, t.y. 9,4% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Birių krovinių, 

kurie dominavo uosto krovinių struktūroje, skaičius per metus sumažėjo 10,9% iki 19,148 mln. t. Anglis sudarė 31,9% 

(2018 m. 39%) visų krovinių. Anglies krova per metus sumažėjo 25,9% iki 9,593 mln. t.   
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 Geležinkeliai. Sausio-lapkričio mėn. krovinių pervežimai geležinkeliais sumažėjo 14,3% iki 38,427 mln. t. Tarptautiniai 

pervežimai sumenko 15,4% iki 36,865 mln. t., tuo tarpu vidaus pervežimai išaugo 24,6% iki 15,562 mln. t. Tranzito 

apimtys sumažėjo 16,9% iki 33,567 mln. t. 

 

„Latvijos geležinkeliai“ per šių metų 9 mėnesius patyrė 2,2 MEUR nuostolių. Apyvarta suma-ėjo 10,8%. Per minėtą 

laikotarpį LV geležinkeliais buvo pervežta 31,643 mln. t. krovinių, t.y. 12,4% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. 

Didžiąją dalį krovinių sudarė akmens anglis (44,2%). Jos pervežimai sumažėjo 13,3%. Naftos ir jos produktų pervežimai 

taip pat sumenko 18,8%.  

 

Per 2019 m. 11 mėn. keleivių skaičius tarptautinėmis kryptimis iš Rygos išaugo 8%. Daugiausiai keleivių buvo pervežta 

maršrutu Ryga-Maskva-Ryga. Antroje vietoje buvo maršrutas Ryga-S. Peterburgas-Ryga. 2018 m. spalį pradėjusius 

veikti maršrutu Kijevas-Minskas-Vilnius-Ryga maršrutu naudojosi 18 763 keleiviai.  

 

 Rail Baltica. Susisiekimo ministras T. Linkaitis informavo, kad nuo 2021 m. sausio mėn. visų su Rail Baltica susijusių 

projektų įgyvendinimas bus perduotas bendrai įmonei RB Rail. Šiuo metu projektus įgyvendina LV bendrovė EDzL.  
 

 Oro transportas. Per šių metų 9 mėnesius keleivių skaičius Rygos oro uoste išaugo 11% ir siekė 5,9 mln.  

 

LV nacionalinio oro vežėjo airBaltic vadovas M. Gauss pažymėjo, kad kompanija pasiekė visus užsibrėžtus metinius 

tikslus. Prognozuojama, kad per 2019 m. kompanijos paslaugomis naudosis daugiau nei 5 mln. keleivių, o pajamos sieks 

500 MEUR. Per 2019 m. 9 mėn. keleivių skaičius išaugo 22% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m.  

 

 Kelių transportas. Susisiekimo ministras T. Linkaitis informavo, kad 2020 m. prioritetu bus keliai ir jų priežiūra. Šiam 

tikslui iš biudžeto bus skirta 255,3 MEUR.   
 

Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 

   

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 
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 Ekonomikos augimas. Latvijos bankas 2019 m. BVP augimo prognozes sumažino nuo 2,5% iki 2,3%. Kitų metų 

prognozė išliko nepakitusi – 2,6%. Pažymima, kad ekonomikos augimo lėtėjimą lemia globalios ekonominės tendencijos 

ir dėl to mažėjantis eksportas. Pagrindiniu augimo varikliu išlieka vidaus paklausa.  

 

 DFP. Premjero K. Karinš teigimu, kitoje DFP ES finansinė parama LV iš sanglaudos fonų gali sumažėti 1 mlrd. EUR 

(22%). Tuo tarpu ŽŪM informuoja, kad, remiantis paskutiniu FI siūlymu dėl DFP, parama kaimo plėtrai LV gali išaugti 

117 MEUR.  

 

 Sankcijos. Remiantis Magnitskio aktu, gruodžio 9 d. JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės tarnyba (OFAC) 

įvedė sankcijas LV oligarchui A. Lembergui bei jo valdomoms ar kontroliuojamoms Ventspilio plėtros agentūrai, Verslo 

plėtros asociacijai, Latvijos tranzito verslo asociacijai ir Ventspilio laisvojo uosto direkcijai. Nurodoma, kad 

bendradarbiavimas su A. Lembergu ir minėtomis organizacijomis per 30 d. turi būti nutrauktas. Iždo departamento 

pranešime sakoma, kad šių priemonių pagal 2016 m. vadinamąjį Magnitskio įstatymą imamasi prieš asmenis, kurie „savo 

neteisėta veikla toliau griauna stabilių, saugių ir funkcionuojančių visuomenių pamatus“. JAV įspėjo, kad kiekvienam, 

vykdančiam finansines operacijas su sankcionuotu subjektu, taip pat gali būti taikomos JAV OFAC sankcijos. Gruodžio 

10 d. A. Lembergas atsistatydino iš Ventspilio uosto valdybos. Gruodžio 10 d. JAV Valstybės departamentas išplėtė 

sankcijų taikymą, įtraukdamas A. Lembergo žmoną ir du vaikus. Jiems yra draudžiama atvykti į JAV.  

 

Reaguodama į JAV įvestas sankcijas, LV vyriausybė gruodžio 10 d. priėmė sprendimą valstybės kontrolėn perimti 

Ventspilio ir Rygos uostus. Gruodžio 11 d. vykusiame neeiliniame LV vyriausybės posėdyje nuspręsta skubos tvarka 

Saeimai pateikti šalies uostų veiklą reglamentuojančio įstatymo pataisas, numatančias, kad Rygos ir Ventspilio uostai 

perduodami tiesioginei valstybės kontrolei.  

 

Gruodžio 17 d. Vyriausybė pritarė  siūlymui įsteigti valstybinę akcinę bendrovę „Ventas Osta“, kuri užtikrins Ventspilio 

uosto valdymą. „Ventos Osta“ įstatinis kapitalas bus 35 000 EUR, o akcininkas - Susisiekimo ministerija. Naujos įmonės 

stebėtojų tarybą sudarys keturių ministerijų atstovai. Ventspilio laisvojo uosto teisinis statusas nebus keičiamas. Anot 

Susisiekimo ministerijos, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą Ventspilio uosto veiklą ir užkirsti kelią galimoms neigiamoms 

pasekmėms krovinių gabenimui ir uoste dirbančioms įmonėms, Ventspilio laisvojo uosto direkcija turėtų būti atskirta 

nuo uosto kaip teritorijos. Rygos laisvojo uosto direkcija ir toliau gyvuotų, bet visą uosto turtą perduotų naujajai 

valstybinei įmonei. Susisiekimo ministro T. Linkaitis teigimu,  iki liepos 1 d. Saeimai turi būti pateikta nauja uosto 

valdymo koncepcija. Anot jo, Saeimos priimtos įstatymo pataisos, numatančios „Ventas Osta“ įsteigimą, yra žingsnis 

link naujo uosto valdymo modelio. T. Linkaitis pažymėjo, kad iki vasario 1 d. Vyriausybė turėtų patirtinti visų trijų uostų 

veiklos reguliavimo taisyklių pakeitimus.  
 

Rygos uosto A. Zeltinš teigimu, JAV sankcijų paskelbimas Ventspilio uostui bei Rygos uosto valdybos narių skaičiaus 

sumažinimas neturėjo įtakos Rygos uosto veiklai. Anot jo, Rygos uostas, kuris yra didžiausias pagal krovą LV, veikia 

kaip įprasta ir turi pajėgumų perimti krovinius iš bet kurio kito uosto. A. Zeltinš atkreipė dėmesį į tai, kad Rygos uostas 

nuo 2009 m. yra strateginis NATO logistikos partneris. 

 

 



Gruodžio 18 d. JAV Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras (OFAC) informavo, kad Ventspilio uosto 

direkcija išbraukta iš gruodžio 9 d. paskelbtų sankcijų sąrašo. Reaguodamas į šią naujieną LV UR ministras E. Rinkevičs 

pareiškė, jog tai yra LV vyriausybės, Saeimos ir URM bendro darbo nuopelnas. URM informavo, kad OFAC priėmė 

sprendimą po intensyvių derybų su LV ambasada Vašingtone, URM ir kitomis LV institucijomis, taip pat susipažinęs su 

visais LV jau atliktais ir planuojamais veiksmais, kad būtų negrįžtamai pašalintas A. Lembergo poveikis Ventspilio uostui 

ir jo valdymui. Kitos trys LV verslo organizacijos – Ventspilio plėtros agentūra, Latvijos tranzito verslo asociacija ir 

Verslo plėtros asociacija – lieka JAV sankcijų sąraše. LV UR ministras pažymėjo, kad šie „gana dirbtiniai subjektai“ nėra 

svarbūs LV ekonomikai ir nacionaliniam saugumui, todėl jis nemato pagrindo dėti papildomų pastangų siekiant užtikrinti 

jų išbraukimą iš sankcijų sąrašo. Anot E. Rinkevičs, Ventspilio uosto direkcija ir uoste veikiančios įmonės gali 

netrukdomai tęsti savo darbą.  

 

Komentuodamas JAV sprendimą panaikinti sankcijas Ventspilio uostui, LV prezidentas E. Levitas pažymėjo, kad visa ši 

situacija rodo, jog LV trūksta politinės valios įvesti tvarką šalyje ir pokyčiai vyksta tik po išorinio spaudimo. Anot jo, šis 

atvejis yra gera pamoka ne tik politikams, bet ir visiems LV piliečiams. E. Levitas pabrėžė, kad piliečiai turėtų kritiškai 

mąstyti ir nebalsuoti už tas partijas, kurioms trūksta politinės valios problemoms spręsti.  

 Darbo užmokestis. 2019 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis LV išaugo 8,3% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai 

ir pasiekė 1091 EUR.  

 

 Biudžetas. Per 11 mėn. konsoliduoto LV biudžeto pajamos buvo 10,3 mlrd. EUR pajamų. Lyginant su tuo pačiu 

laikotarpiu pernai biudžeto pajamos išaugo 3,3%. Išlaidos siekė 9,99 mlrd. EUR.  

 

 Bankai. Finansų ir kapitalo rinkos komisija (FKRK) skyrė daugiau nei 1,5 MEUR baudą 

Baltijos tarptautiniam bankui už nustatytus vidaus kontrolės sistemos trūkumus. Remiantis FKRK sprendimu, bankas turi 

pateikti veiksmų planą, kuriame būtų numatytos konkrečios priemonės, padėsiančios išvengti panašių trūkumų ateityje. 

Informuojama, kad trūkumai yra susiję su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija. 

 

FKRK skyrė 1,79 MEUR baudą SEB bankui už trūkumus pinigų plovimo prevencijos srityje bei tarptautinių sankcijų 

pažeidimus.  

 

 Infliacija. Lapkričio mėn. metinė infliacija LV buvo 2,1%. Lyginant su spalio mėn. vartotojų kainos sumažėjo 0,3%.  

 

 

 

Lapkritį LV metinė infliacija buvo didesnė už ES vidurkį ir siekė 2%. 
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 Lietuvos verslas Latvijoje. LT žemės ūkio grupės „Linas Agro Group“ valdomas paukštynas LV „Putnu Fabrika 

Kekava“ – didžiausia pagal apyvartą gyvulininkystės ir paukštininkystės įmonė šioje šalyje. LV įmonių registro ir BNS 

parengtos „Latvijos verslo metinės apžvalgos 2019“ duomenys rodo, jog 2017-2018 finansiniais metais „Putnu Fabrika 

Kekava“ pasiekė 69,313 mln. eurų apyvartą – 11,7% didesnę nei prieš metus. 

 

Koncerno SBA valdoma tekstilės įmonių grupė „Utenos trikotažas“ įsteigė antrinę įmonę LV.  
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 Investicijos. Remiantis Nacionalinio plėtros plano 2021-2027 m. projektu, LV ministerijos per šį laikotarpį ketina 

įgyvendinti investicinius projektus už 42 mlrd. EUR.  

      

 

 Expo 2020. Ekonomikos ministras R. Nemiro pažymėjo, kad LV Expo 2020 Dubajuje metu galėtų nuomotis paviljoną 

iš JAE. Ministras lankėsi Dubajuje, kur dalyvavo pirmame LV-JAE ekonomikos komiteto susitikime.  
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