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- Latvija ketina skųsti Lietuvą Briuseliui dėl apriboto elektros pralaidumo, kai Vilnius vienašališkai 

nuo rugsėjo vidurio apribojo elektros linijų su Baltarusija pajėgumą tam, kad Astravo AE elektra 

nepatektų į Baltijos šalių rinką. Tokiu būdu Lietuvos energetikos ministerija įgyvendina planą B, 

nepavykus suderinti trišalės prekybos su trečiosiomis šalimis metodikos.  

- Visos Latvijos žiniasklaidos priemonės perspausdino ar paskelbė Estijos laikraščio „Postimess“ 

naujieną, kad „Rail Baltica“ paleidimas įmanomas 4 metais vėliau nei planuojama ir skelbiama šiuo 

metu (t.y. 2026 metais). „Postimess“ cituoja Estijos „Rail Baltica“ kompanijos pirmininką T.  

Griunbergą, kuris teigia, kad „Rail Baltica“ neturi pakankamo finansavimo visiems darbams užbaigti, 

nes planuotos pinigų sumos bent jau Estijos atkarpai tikrai neužteks. Latvijos pusė savo ruožtu 

patvirtino, kad nors ir nėra aišku, ar užteks šiuo metu suplanuotų lėšų Latvijos atkarpai užbaigti, 

tačiau terminas užbaigti darbus 2026 metais išlieka. 

- Latvijos ekspertų teigimu, elektros energijos kainų augimas šalyje nėra išskirtinis, kainos auga 

visame regione ir Europoje. Tokį kainų augimą nulemia auganti elektros energijos paklausa dėl 

atsigaunančios Kinijos pramonės, taip pat augančių ES klimato kaitos mažinimo priemonių. Tuo 

pačiu, dėl praėjusios šaltos žiemos daugelis dujų saugyklų yra mažiau užpildytos. Elektros kainoms 

įtaką turi ir vandens lygis Skandinavijos šalyse bei Latvijoje, kurios hidroelektrinių vandens 

saugyklos nėra užpildytos dėl mažesnio kritulių kiekio šiais metais. 

- Rygos šilumos tinklai siūlo didinti šildymo tarifą 16 proc. iki 66,76 eurų už MWh, tačiau 

atsižvelgiant į tai, kad šildymo kaina jau buvo didinta nuo rugsėjo 1 d., per metus šildymo kainų 

augimas sudarytų 68 proc. (nuo 39,77 eurų už MWh 2020 m. lapkritį). Rygos šildymo tinklų teigimu, 

toks augimas yra neišvengiamas, nes drastiškai pakilus dujų kainoms, kyla ir šilumos kaina 

galutiniams vartotojams. Iš gamtinių dujų Rygoje  gaminama net 70 proc. visos šilumos energijos. 

- Latvija gavo pirmą pervedimą iš ES Ekonomikos gaivinimo plano lėšų – 237 mln. eurų (13 proc. iš 

numatyto finansavimo). 

- Latvijos Seimas nuo 2026 m. sausio 1 d. uždraudė kailinių žvėrelių fermų veiklą.  

- Tiesioginės Norvegijos investicijos Latvijoje viršijo 350 mln. eurų. Įmonių su norvegišku kapitalu 

apyvarta viršija 1,15 mlrd. eurų, jose dirba 6200 darbuotojų. Viena iš didžiausių pastarojo meto 20 

mln. eurų investicija yra „Orklos“ naujas „Laima“ fabrikas šalia Rygos. Norvegija Rygoje atidarys 

savo paslaugų centrą su 200 darbuotojų. NT kompanija „Linstow Baltic“ valdo vieną iš didžiausių 

Rygos prekybos centrų „Origo“. 

- Darbo užmokestis 2021 m. Latvijoje augo 5,9 proc., 2020 metais jo augimas siekė 4,2 proc.,  o 2019 

metais – 6,9 proc. 

- Statybų kainos per metus vidutiniškai išaugo 8,7 proc.,- rodo Statistikos valdybos duomenys. 

Medžiagų kainos išaugo 12,8 proc., įrengimų eksploatacija ir aptarnavimas- 5 proc., darbuotojų 

atlyginimai - 3,7 proc. 

- Skrydžių bendrovė „airBaltic“ 2021 m. rugsėjį keleiviams siūlė daugiau krypčių nei prieš Covid-19 

pandemiją: 2019 m. „airBaltic“ skraidino 88 kryptimis, šiuo metu skraidinama 94 maršrutais. 

- Rygos miesto taryba nusprendė atidėti turizmo mokesčio įvedimą iki 2023 m. sausio 1 d.  

- 2021 m. sausį- liepą Latvijos miško pramonės produkcijos eksportas išaugo 36,3 proc. Jo vertė siekė 

2,01 mlrd. eurų. Medienos ir medienos gaminiai sudarė 87,6 proc. šio eksporto.  
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