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Latvijas Būvuzņēmēju partnerības seminārs

JĀNIS HERMANIS

LDDK finanšu un nodokļu eksperts



Avoti: Centrālā statistikas pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests

Būvniecība joprojām ir viena no lielākajām nozarēm Latvijas tautsaimniecībā



Latvijā ekonomikā joprojām saglabājas kritums (-1,3% pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni). Sarežģītākā 
situācija ir viesmīlības nozarē (I), izklaides un atpūtas pasākumu rīkošanā (R), transporta pārvadājumos (jo īpaši 
aviācijā). No pandēmijas cieš arī dažādi pakalpojumi (apsardze, uzkopšana u.tml.). 
Būvniecībā kritums parādījies tikai 2021.gada sākumā (jo nozare parasti ar laika nobīdi reaģē uz pārējā ekonomikā 
notiekošo).

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

IKP un pievienotās vērtības izmaiņas dalījumā pa nozarēm, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni
2015.g. salīdzināmajās cenās

max

min



Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Būvniecības nozarei ir 
izteikta saikne ar 
kopējo ekonomikas 
attīstības ciklu. Kāpumi 
un kritumi notiek ar 
laika nobīdi pret kopējo 
ekonomikas aktivitāti. 
Pašreizējais kritums 
nozarē parādījies 
2021.gada sākumā.



Avoti: Centrālā statistikas pārvalde

Būvniecības produkcijas 
apjoms (būvuzņēmumu 
saviem spēkiem izpildīto 
būvdarbu vērtība, 
neieskaitot apakšuzņēmēju 
veiktos darbus un PVN) 
2020.gadā bija 2,4 miljardi 
EUR. Šogad tas 
samazināsies.



Avots: Centrālā statistikas pārvalde



Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Būvniecības nozare 
joprojām ir 
6./7.lielākais darba 
devējs Latvijā



Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Būvniecības nozares lielākie darba devēji



Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Nozare 2020.gadā 
valsts budžetā 
iemaksāja €260 milj. 
Lielākā daļa no tiem 
ir darbaspēka 
nodokļi.



Avots: Valsts ieņēmumu dienests 

VID dati uzrāda 13,8 
tūkstošus uzņēmumu, 
kuri darbojas būvniecības 
nozarē, bet no tiem vairāk 
nekā puse ir tādi, kas 
neveic vērā ņemamus 
nodokļu maksājumus.

Ja atsijā tikai tos, kuri 
2020.gadā ir maksājuši 
VSAOI, tad šādu 
komersantu skaits ir ~6 
tūkst. Tas arī ir aptuvenais 
reālo nozares spēlētāju 
skaits.

Jo lielāki uzņēmumi, jo 
lielāka ir vidējā alga un 
sociālās garantijas.

Būvniecības nozarē reģistrēto komersantu veiktie 
maksājumi valsts kopbudžetā 2020.gadā



Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Būvniecības uzņēmumi ar augstāko VSAOI uz 1 darbinieku 2020.gadā
(kuros vidējais darbinieku skaits 2020.g. bija vismaz 50)

Šie ir nozares atalgojuma 
līderi Latvijā, kuri ir 
vistuvāk Eiropas līmenim.



Avots: Centrālā statistikas pārvalde

2021.gada 1.ceturksnī 
sācis kristies strādājošo 
atalgojums, kas pēdējos 
gados bija visstraujāk 
augošā būvniecības 
izmaksu sastāvdaļa. Līdz 
ar to nedaudz tiek 
bremzēts kopējais 
izmaksu kāpums.



Avots: Centrālā statistikas pārvalde ← Valsts ieņēmumu dienests

Darba ņēmēju skaits 
būvniecībā svārstās 
atkarībā no sezonas 
(amplitūda starp min. 
un max. ir apmēram 10 
tūkst.).
Covid-19 ietekmē kopš 
2020.gada vidus darba 
ņēmēju skaits 
samazinājies.
Vērojams strādājošo 
skaita pieaugums algu 
intervālā 700..1000€, 
kas noticis uz zemāku 
algu grupu rēķina.
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ĢV stājas spēkā



Līdz ar ĢV stāšanos spēkā 
nozarē straujāk pieauga 
vidējā stundas likme. 
Vienlaicīgi būtiski kritās 
nostrādāto (uzrādīto?) 
stundu skaits, kopējam 
algu fondam būtiski 
nemainoties.

2020.gadā nostrādāto 
stundu skaits atkal 
palielinājās.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Vidējais darba vietu skaits, stundas likme, algu fonds un uzrādītais darba stundu skaits būvniecības nozarē

ĢV stājas spēkā

ĢV stājas spēkā



Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Profesijas, kurās konstatēts lielākais nostrādāto stundu skaita samazinājums (2019.g. XI-XII pret 2019.g. I-X)

Šeit sastopama lielākā daļa 
profesiju, kuras raksturīgas 
tieši būvniecības nozarei un 
kurās tiek padarīts liels darba 
apjoms. Piemēram, 
būvstrādnieki, palīgstrādnieki, 
montieri u.tml.
Ja tajās paaugstina stundas 
likmi, tad tam var būt liela 
ietekme uz algu fonda un 
kopējo izmaksu pieaugumu. 
Tāpēc kā risinājums šādā 
situācijā, lai kontrolētu 
izmaksu pieaugumu, var būt 
uzrādīto stundu skaita 
samazināšana.



Latvijā būvniecības 
atalgojums (ko šajā 
gadījumā salīdzina pēc 
darbaspēka izmaksām) ir 
~ 11,5€/h, kas ir par ~1€
nekā iepriekšējā gadā, bet 
joprojām nesasniedz pat 
pusi (45%) no ES vidējā 
līmeņa (25,6€/h).

Šī atalgojuma ‘plaisa’ 
būvniecības nozarē (starp 
LV un ES) uztur 
emigrācijas vilkmi, jo īpaši 
uz valstīm, kurās 
atalgojums ir 3-4 reizes 
augstāks.
Tas uztur spiedienu uz 
algu pieaugumu Latvijas 
būvniecības nozarē.

Avots: Eurostat
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