
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA LATVIJOS RESPUBLIKOJE 

Aktualios ekonominės informacijos suvestinė 

 

2020 m. birželio mėn.  

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 

   

Transportas/Energetika 

 Elektra. Birželio 9 d. dėl audros LV buvo pažeista svarbi aukštos įtampos elektros jungtis Rygoje. Dalis LV sostinės 

liko be elektros. Nutrūkus 330 kv galios jungčiai tarp pirmosios kogeneracinės jėgainės ir vienos pastočių, sustojo ir 

antroji kogeneracinė jėgainė, o tinkluose susiformavo perkrovos. Remontas gali užtrukti keletą savaičių.   

 

 Prekyba elektra su trečiosiomis šalimis. Portalas Lsm.lv rašo, kad Baltijos šalys kol kas neranda bendro sutarimo dėl 

Astravo AE. Pažymima, kad LT Astravo AE laiko nesaugia ir boikotuos elektros pirkimą iš jos, tuo tarpu LV prie boikoto 

neprisijungia dėl ekonominių priežasčių. Ekonomikos ministro J. Vitenbergs teigimu, apskaičiuota, kad, staigiai 

nutraukus prekybą elektra su trečiosiomis šalimis, elektros kaina LV galėtų išaugti 15%. Anot jo, elektros kainos 

padidėjimą iš karto pajustų šalies pramonė. Energetikos ekspertas R. Abolinš su tuo nesutinka ir sako, kad, LV atsisakius 

pirkti elektrą iš Astravo AE, jos potencialus trūkumas būtų nereikšmingas, o baltarusiška elektros energija nebus labai 

pigi. Jis pažymi, kad į Astravo AE buvo investuota 10 mlrd. EUR, kuriuos reikės susigrąžinti, todėl sunku tikėtis, kad 

Astravo AE pagaminta elektra bus daug pigesnė nei dabar yra Nord Pool biržoje. Lsm.lv atkreipiamas dėmesys, kad LV 

priėmus sprendimą dėl elektros boikoto BY gali nutraukti krovinių tranzitą per BY uostus. J. Vitenbers pripažįsta, kad 

kol kas nėra apskaičiuoti tokio scenarijaus nuostoliai.  

 

 Energijos vartojimas ir gamyba. Nacionalinės statistikos tarnybos duomenimis, energijos vartojimas LV 2019 m., 

palyginti su 2018 m., sumažėjo 2,4% proc. iki 196,7 petadžiaulių (PJ). Energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių 

apimtys pernai sumenko 6,6% procento. Elektros energijos gamyba sumažėjo 11,4%, o vien tik hidroelektrinėse – 13,4%. 

Tuo tarpu vėjo jėgainės elektros gamybą padidino 24,6%, saulės energijos jėgainės – triskart. Pažymima, jog pastaraisiais 

metais šalyje pasikeitė energijos suvartojimo struktūra – mažėja gamtinių dujų suvartojimas, auga atsinaujinančių šaltinių 

dalis. Nuo 2010 m. gamtinių dujų suvartojimas sumenko 8% iki 23,5% pernai, o energijos iš atsinaujinančių šaltinių dalis 

išaugo iki 35,5%. LV pagal atsinaujinantiems šaltiniams tenkančią bendro energijos vartojimo dalį yra trečia ES. 2018 

m. ši dalis LV sudarė 40,3%. 

 

 Dujos. Nuo liepos 1 d. dujų tarifai namų ūkiams sumažės 6,7-10,8%. Tai bus mažiausia kaina nuo 2008 m.   

 Oro transportas. Informuojama, kad per 2020 m. I ketv. Rygos oro uostas patyrė 704 000 EUR nuostolių. Palyginus su 

tuo pačiu laikotarpiu pernai, apyvarta buvo 10,2% mažesnė ir siekė 12,64 MEUR. Dėl COVID-19 pandemijos nuo kovo 

17 d. buvo sustabdyti visi reguliarūs reisai ir vyko tik specialūs Vyriausybės sankcionuoti skrydžiai. Dėl šios priežasties 

 



oro uostas pradėjo įgyvendinti kaštų mažinimo programą, kuri apėmė personalo sumažinimą 40%, operacinių kaštų - 

60%, investicijų - 85%.  

 

airBaltic prognozėmis, per ateinančius 6 m. kompanijos apyvarta bus 1,3 mlrd. EUR mažesnė nei anksčiau planuota. 

Buvo planuota, kad 2020 m. airBaltic apyvarta sieks 573 MEUR, tačiau dėl COVID-19 krizės prognozės sumažintos iki 

170 MEUR. 

 Jūros transportas. Rygos uostas per 5 mėn. perkrovė 10,047 mln. t. krovinių, t.y. 25,8% mažiau nei tuo pat metu pernai. 

Birių krovinių srautai sunyko 29,4% iki 5,973 mln. t., generalinių – 16,6% iki 2,915 mln. t., skystų – 27,1% iki 1,159 

mln. t. Daugiausiai perkrauta krovinių konteineriuose (18,9% visos krovos), anglies (15,4%), naftos produktų (11,3%), 

medienos (9,2%), grūdų (8%). Krovinių konteineriuose krova sumenko 6,1%, anglies – 2,8 karto, naftos produktų – 28%. 

Keleivių aptarnauta 62,3% mažiau nei prieš metus – 111,5 tūkst. 2019 m. krova Rygos uoste sumažėjo 10,1% iki 33,762 

mln. t., o keleivių srautas buvo 0,2% mažesnis nei užpernai – 868,6 tūkst. 

 

Ventspilio uostas per 5 mėn.  perkrovė 5,91 mln. t. krovinių, t.y. 41% mažiau nei tuo pat metu pernai. Pagrindinė tokio 

nuosmukio priežastis – smarkiai sunykusi akmens anglies krova. Skystų krovinių srautas sumenko 12,1% iki 3,904 mln. 

t., birių – sunyko 4,9 karto iki 924 tūkst. t., o generalinių – padidėjo 2,1% iki 1,082 mln. t. Praėjusį mėnesį iš viso 

perkrauta 1,138 mln. t. krovinių, t.y. 40,9% mažiau nei pernai gegužę. 2019 m. krova Ventspilio uoste padidėjo 0,6 % iki 

20,457 mln. t. 

 

 Geležinkeliai. Transporto ministerijos duomenimis, per 5 mėn. LV geležinkeliais gabenta 10,022 mln. t. krovinių – 

46,2% mažiau nei tuo pat metu pernai. Tarptautinių krovinių pervežimai sumažėjo 47,7 % iki 9,473 mln. t., iš jų tranzito 

– 52,8% iki 7,885 mln. t. Tranzitas per uostus sumažėjo 54,1% iki 6,747 mln. t, per sausumos sienas – 43,6% iki 1,138 

mln. t. Eksporto ir importo krovinių gabenta daugiau atitinkamai 37,1% ir 11,9% – 156 tūkst. t. ir 1,432 mln. t. Vietiniai 

krovinių pervežimai augo 8,6% iki 549 tūkst. t. 2019 m. krovinių srautai LV geležinkeliais sumenko 15,8% iki 41,492 

mln. t.  

 

Valstybės audito tarnyba savo išvadose rašo, kad geležinkelių elektrifikavimo projektas sužlugo ne tik dėl nepalankios 

geopolitinės situacijos, bet ir dėl klaidingų Transporto ministerijos ir „Latvijos geležinkelių“ sprendimų. Geležinkelių 

modernizavimo projektams buvo planuota skirti 534 MEUR, iš kurių 454 MEUR būtų iš ES sanglaudos fondo. 

Elektrifikavimo projektui numatytos lėšos bus skirtos smulkesniems projektams.  

 

 Rail Baltica. Žiniasklaidos paprašytas pakomentuoti Europos audito rūmų (EAR) išvadas, skelbiančias, jog „Rail 

Baltica“ sąmata nuo pradinės gali pabrangti 1,5 karto iki 7 mlrd. EUR, o projekto gali nepavykti įgyvendinti numatytu 

laiku, LV premjeras K. Karinš atsakė, jog „vėlavimai“ yra susiję su projektą įgyvendinančia bendra įmone „RB Rail“, 

todėl visos trys Baltijos valstybės dabar siekia patobulinti šios bendros įmonės veiklą. Anot jo, bendra įmonė turi prasmę, 

tačiau svarbu, kad finansavimas būtų skaidrus ir atitiktų numatytą biudžetą. Premjero teigimu, „Rail Baltica“ projektas 

turėtų būti vertinamas plačiau nei tik ekonominės naudos požiūriu. K. Karinš pažymėjo, kad tai yra svarbiausias regiono 

geopolitinis projektas, skatinantis konkurencingumą bei didinantis Baltijos šalių saugumą. EAR išvadose skelbiama, kad 

 



„Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas kainuos 2,352 mlrd. EUR daugiau nei planuota ir nebus įgyvendintas numatytu 

laiku.  

Turizmo sektoriui aktuali informacija 

 

   

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 

 

 COVID-19 ekonominės pasekmės. Birželio 2 d. Vyriausybė nusprendė 2 m. laikotarpiu COVID-19 sukeltos krizės 

įveikimui ir ekonomikos atsigavimo skatinimui skirti 2,062 mlrd. EUR. Pažymima, kad priemonės yra vienkartinės, 

ribotos laiko ir suskirstytos į tris pagrindinius blokus – atskirų ekonomikos sektorių modernizavimą (695,89 MEUR), 

infrastruktūros gerinimą (667,2 MEUR) ir paramą gyventojams (699,41 MEUR). 966,46 MEUR bus skirta iš valstybės 

biudžeto, 496 MEUR perskirstant ES paramos fondų lėšas. 600 MEUR sudarys naujos paramos priemonės, iš kurių 

313,33 MEUR bus skirtas modernizavimo projektams (parama verslo plėtrai, darbo jėgos perkvalifikavimas, investicijos 

į mokslą ir mokslinius tyrimus, sveikatos apsauga), 152,2 MEUR – infrastruktūros projektams, 134,50 MEUR – 

socialinės apsaugos programoms. Iš šių sumų sveikatos priežiūros infrastruktūros projektams bus skirta 103,2 MEUR, 

švietimo ir mokslo projektams – 63,5 MEUR, turizmo sektoriui – 20 MEUR, kultūros plėtros planui – 21 MEUR, 

„Latvijos geležinkeliams ir kitoms transporto kompanijoms – 66 MEUR.  

Ekonomikos ministerija pasiūlė iki metų pabaigos suteikti 30% bruto darbo užmokesčio paramą darbuotojams, 

dirbantiems turizmo ir apgyvendinimo sektoriuose. Parama taip pat bus skiriama tvaraus eksporto kompanijoms. Paramos 

programos finansavimas yra 70 MEUR, iš kurių 50 MEUR planuojama skirti eksportuojančioms įmonėms ir 20 MEUR 

turizmo įmonėms. Parama bus apskaičiuojama pagal darbuotojų skaičių ir apyvartos kritimą 

palyginti su 2019 m. Planuojama paremti apie 3200 įmonių ir 44 000 darbuotojų turizmo sektoriuje ir daugiau nei 200 

įmonių bei 42 000 darbuotojų eksporto bendrovėse.  

 

Mokesčių tarnyba planuoja skirti 50 MEUR išmokų už prastovas, kurios pasiektų daugiau nei 50 tūkst. dirbančiųjų. Iki 

šiol jau išmokėta 38,5 MEUR išmokų, kurios buvo skirtos 14 tūkst. įmonių (93 tūkst. darbuotojų) ir 4,8 tūkst. individualiai 

dirbančių asmenų. Be to, Mokesčių tarnyba iki birželio 11 d. buvo suteikusi taip vadinamas „mokesčių atostogas“ 10 902 

įmonėms (bendra suma daugiau nei 191 MEUR).  

 

Birželio 16 d. Vyriausybė nusprendė, kad pasibaigus galioti tvarkai dėl prastovų išmokų mokėjimo ir tikintis išaugsiančio 

nedarbo lygio, bus pradėtos įgyvendinti kelios naujos užimtumo skatinimo priemonės. Prastovų išmokos nebebus 

mokamos po birželio 30 d. Tada bus įdiegta speciali darbo užmokesčio subsidijavimo priemonė - 50% mėnesio algos 4 

mėn. laikotarpiu. Darbdaviai bus įpareigoti išlaikyti darbo vietą dar bent 3 mėn. nuo subsidijos mokėjimo pabaigos. 

Darbdaviai galės kreiptis dėl tokių subsidijų mokėjimo iki 50% jos darbuotojų, bet ne daugiau kaip 20 asmenų. Tvarka 

galios iki 2021 m. gruodžio 31 d. bei leis įdarbinti bedarbius. Manoma, kad tai leis įdarbinti iki 15 000 bedarbių. 

Numatomas programos finansavimas – 23,5 MEUR. Taip pat planuojama remti studentus, netekusius darbo, ir sukurti 

laikinus viešuosius darbus (community jobs) asmenims, kurie nebeturi teisės į bedarbio pašalpas. 

 



 Ekonomikos augimas. Latvijos bankas atnaujino šių metų šalies BVP prognozę. Spėjama, jog BVP susitrauks nuo kovą 

manytų 6,5% iki 7,5%. Prognozuojam 0% metinė infliacija. 2021 m. ekonomika turėtų augti 6,7%, o infliacija siekti 

0,2%. Nedarbo lygis šiais metais turėtų būti 9,6%, kitais metais – 10,3%.  

 

EBPO prognozuoja, kad 2020 m. LV BVP sumažės 8,1%. 2021 m. ekonomika turėtų augti 6,3%. Remiantis alternatyviu 

modeliu, kuris įvertina antros COVID-19 bangos galimybę, LV ekonomika šiais metais smuktų 10,2%, o kitais augtų tik 

2%. Prognozuojamas nedarbo lygis 2020 m. – 9,2%, 2021 m. – 9,3%.  

 

Ekonomikos ministras J. Vitenbergs interviu metu pažymėjo, kad BVP šiais metais gali susitraukti 5-6%. Anksčiau 

Ekonomikos ministerija prognozavo, kad BVP mažės 8%, tačiau dabar prognozės yra optimistiškesnės. Pasak ministro, 

švelninant dėl COVID-19 įvestus apribojimus, labiausiai paveikti sektoriai laipsniškai atsigauna.  

 

Finansų ministerija paliko galioti ankstesnę BVP prognozę, kuri teigia, kad ekonomika šiais metais smuks 7%. 2021 m. 

prognozuojamas 5,1% augimas. FM pranešime pažymima, jog nuosmukį šiais metais lems galutinio vartojimo kritimas 

7,5% dėl COVID-19 pandemijos taikytų ribojimų, eksporto sumažėjimas 10,3% ir 10,2% sumenkusios investicijos. Tuo 

tarpu valstybės išlaidos, skatinant ekonomikos atsigavimą, turėtų padidėti 3,1%. Prognozės 2020 m. pagrįstos prielaida, 

kad viruso plitimas bus sustabdytas metų viduryje o giliausias nuosmukis tikėtinas II ketv. FM prognozuoja, kad šalies 

ekonomika 2022 m. ir 2023 m. augs po 3,1%. Numatoma 0,2% vidutinė metinė infliacija 2020 m. ir 1,2% 2021 m.  

 

 Prekyba. Centrinio statistikos biuro duomenimis, LV prekių eksportas sausio-balandžio mėnesiais siekė 4,165 mlrd. 

EUR ir buvo 0,8% mažesnis nei tuo pat metu pernai. Importas sumenko 8,7% iki 4,654 mlrd. EUR, pranešė nacionalinė 

statistikos tarnyba. LV balandį eksportavo už 927,7 MEUR, t.y. 13,7 % mažiau nei prieš mėnesį ir 14,1% mažiau nei 

prieš metus. Importas per mėnesį sumažėjo 19,2%, per metus – 27,1 % iki 992,4 MEUR. 

Užsienio prekybos balansas pagerėjo, nes eksportui tenkanti visos prekybos apyvartos dalis paaugo iki 48,3% nuo 44,1% 

pernai balandį. Pagrindinės eksporto prekės balandį buvo miško pramonės produkcija (15,9% viso eksporto), elektros 

įrengimai (11,1%), o importo – mechaniniai įrengimai (12%), elektros įrengimai (10,9%). 

Svarbiausios latviškų prekių eksporto rinkos iš ES narių buvo Lietuva (15,1%), Estija (12,2%), Švedija (7,3%), Vokietija 

(7,2%). Daugiausiai importuota iš Lietuvos (18,2%), Lenkijos (11,3%), Vokietijos (9,9%), Estijos (7,9%). Iš kitų 

valstybių aktyviausiai prekiauta su Rusija – 8,6% eksporto ir 7% importo. 

 

 Užsienio skola. Finansų ministro J. Reirs teigimu, valstybės užsienio skola dėl COVID-19 sukeltos krizės šiais metais 

gali išaugti iki 52% BVP, tačiau ekonmikai pradėjus vėl augti per 4-5 m. ji vėl turėtų sumažėti iki 40-45% BVP.  

 

 LIAA. LV investicijų ir plėtros agentūra (LIAA) nusprendė uždaryti savo atstovybes Lietuvoje, Lenkijoje, Kazachstane 

(nuo liepos 1 d.) ir Singapūre (nuo rugpjūčio 1 d.). Tuo pačiu nuspręsta atidaryti naujas atstovybes P. Korėjoje, Kanadoje, 

Austrijoje ir Belgijoje.  

 

 Pramonė. Per 2020 m. 4 mėn. LV pramonės gamybos apimtys smuko 4,1%.   

 Infliacija. Vartojimo prekės ir paslaugos LV per mėnesį (gegužę, palyginti su balandžiu) atpigo 0,4%, o per metus 

vartotojų kainų indeksas nukrito 0,6%. Prekės per mėnesį atpigo 0,5%, paslaugos – 0,1%, o per metus – atitinkamai 
 



atpigo 1,6% ir pabrango 1,8%. Vidutinė metų infliacija per mėnesį sumenko nuo 2,3% iki 2,0%. Per penkis šių metų 

mėnesius vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,1%. 

 Nedarbo lygis. Registruoto nedarbo lygis LV gegužės pabaigoje siekė 8,4% ir buvo 0,4% didesnis nei prieš mėnesį.  

 

2020 m. I ketv. laisvų darbo vietų skaičius LV sumažėjo 35,5%. Ekonomikos ministerijos prognozėmis, dėl COVID-19 

sukelto ekonomikos sulėtėjimo nedarbo lygis LV šiais metais gali padidėti iki 11%. Nuo kovo pradžios nedarbo lygis 

išaugo 2% ir gegužės viduryje siekė 8,3%. Pranešama, kad nuo gegužės pradžios situacija darbo rinkoje stabilizavosi.  

 

Ekonomikos ministerija prognozuoja, kad per ateinančius keletą metų daugiausiai naujų darbo vietų bus sukurta 

mokslinių ir techninių paslaugų, statybos, ICT ir gamybos sektoriuose. Manoma, kad iki 2027 m. šiuose sektoriuose bus 

sukurta 24 500 naujų darbo vietų, t.y. 87% visų naujų darbo vietų.   

 

 DHL. DHL Rygos oro uoste statys regioninį siuntų paskirstymo centrą. 12 MEUR kainuosiančio centro statyba pradėta 

birželio 9 d. Susitarimą dėl šio projekto įgyvendinimo DHL ir Rygos oro uostas pasirašė pernai. Projekto vystytojos – 

bendrovės „Castor Construction“ ir „DHL Latvija“. 

 

 Ekonominių reikalų teismas. Saeima patvirtino įstatymų pataisas, kuriomis įsteigiamas naujas Ekonominių reikalų 

teismas (specializuotas pirmosios instancijos teismas). 
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