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- Transportas išlieka svarbia Latvijos ekonomikos dalimi nepaisant mažėjančio tranzitinių 

krovinių srauto. Padėtis tranzitinių krovinių pervežime turėjo išlikti stabilia, tačiau dėl krizės 

Baltarusijoje per Latviją vežamų krovinių kiekiai ir toliau mažės. Kaip skelbia Latvijos 

susisiekimo ministerija, Latvijos uostai 2021 m. perkrovė 17, 51 mln. tonų krovinių (-9,9 

proc.), o geležinkeliu pervežta 9,066 mln. tonų mažiau krovinių (-9,6 proc.). 
- Nuo liepos 1 d. visi dirbantieji sau (self-employed) ar dirbantys ne pilną darbo dieną privalo 

mokėti bent minimalią socialinio draudimo įmoką (170 eurų) arba už juos tai turi daryti 

darbdaviai. 

- Nedarbo lygis birželį siekė 7,8 proc. ir buvo labai panašus kaip ir prieš mėnesį. Nedarbo lygis 

Latvijoje beveik nesikeičia, varijuoja tarp 7,7 – 8,1 proc.  

- Per I š.m. ketvirtį Latvijoje vidutinė alga iki mokesčių (gross) išaugo 9,5 proc. iki 1207 eur 

(tai yra 105 eurais). Privačiame sektoriuje vidutinė alga siekė 1208 eur, viešajame 1208 eurų 

prieš mokesčius. 

- Latvijos Seimas priėmė svarstyti Vyriausybės pateiktą įstatymo projektą, kuriuo nuo spalio 1 

d. darbdavys galės atleisti darbuotojus ne turinčius Covid-19 sertifikato, patvirtinančio 

užbaigtą vakcinaciją arba persirgimą koronavirusu. 

- Pradėta „Rail Baltica“ atšakos ir stoties statyba Rygos oro uoste.  Pabaigus „Rail Baltica“ 

projektą, šis objektas sustiprins Rygos kaip Baltijos šalių oro susisiekimo centro ir „AirBaltic“ 

svarbą regione. Statybų vertė - 237 mln. Eurų, ir jos turėtų būti užbaigtos iki 2025 m. gruodžio. 

- Latvijoje įvestas europinis „šviesoforo“ principas, nustatantis reikalavimus kelionėms ES 

viduje, atvykimui iš trečiųjų šalių. Augant susirgimams Europoje augant, Latvijoje susirgimų 

skaičius išlieka vienas iš mažiausių tarp ES narių, tačiau yra didelis pasipriešinimas iš 

apgyvendinimo ir maitinimo sektoriaus atstovų dėl galimų naujų apribojimų turistų iš 

kaimyninių šalių atvykimui. Šiuo metu didžioji dauguma turistų į Latviją atvyksta iš Lietuvos 

ir Estijos (apie 70 proc. visų turistų). Latviai taip pat renkasi netolimas ir sąlyginai saugias 

kryptis: Lietuvą, Estiją.   

- 2021 m. valstybės skola išaugo 909 mln. eurų iki 13,4 mlrd. eurų, arba 7,3 proc. nuo 2020 

pabaigos. Taip pat, pagal Eurostato duomenis, Latvijoje biudžeto deficitas lyginant su BVP 

sausį-kovą buvo vienas iš didžiausių ES – 8,6 proc. (bendras ES 6,8 proc., euro zonoje – 7,4 

proc.).  

- Latvijoje fiksuotas vartojamųjų prekių kainų augimas, siekęs 2,7 proc. EK padidino galimą 

šalies BVP augimo  šiemet prognozę nuo 3,5 proc. iki 3,7 proc.  

- Latvijos BVP sumažėjo 1,3 proc. per I ketvirtį lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. 

Labiausiai nukentėjo žemės ūkio (- 3,9 proc.) ir miškininkystės (- 3,3 proc.)  sektoriai, o nuolat 

augo pramonė (1,6 proc.), o labiausiai išsiskyrė energetika – fiksuotas 11,2 proc.  didėjimas. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Latvijoje informaciją. 


