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Avoti: Centrālā statistikas pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests

Būvniecība starp TOP 5 Latvijas ekonomikas nozarēm



Būvnozares prognoze 2028

Avots: LBP prognoze ņemot par pamatu FM/EM investīciju programmas un prognozes

Nozarei nedraud pārkāršana pie ~2,5 mljrd. EUR/gadā (ja vienmērīgs sadalījums)

Publiskais pasūtījums ~60-70% 



Būvnozares ēnu 1. piecgade
• 2015 būvniecības nozares ēnu ekonomikas pētījums

• 2016 Valdības & nozares sadarbības memorands

• 2017 EDLUS risinājumi lielajos būvlaukumos

• 2018-2019 Ģenerālvienošanās par minimālo atalgojumu

• 2020 Ģ.V. & VEDLUB Lielie dati valsts pārvaldei

Ēnu ekonomikas index no 40% (2015)  ↓  28,7% (2020)



� Nodokļu politika & maksāšanas kultūra, attieksme

� Privātā segmenta zemā maksātspēja

� Publisko iepirkumu zemākā cena un apakšuzņēmēju ķēdes

� Motivācija & konkurence

� Skaidras naudas darījumi

� Kontroles pasākumi

Ēnu faktori



Būvniecības klienti
Lielie

Vidējie

Mazie

12 ministriju valsts kapitālsabiedrības, PAP, aģentūras
Top 30 nekustamo īpašumu attīstītāji, kopā līdz 50

110 pašvaldības un to kapitālsabiedrības, ~50 komercattīstītāji,  
~ 50 lielie komersanti, kopā līdz 300 

Jebkurš komersants vai privātpersona, 2020. gadā ~ 35 
000 būvatļaujas

Kopējais vidējo un lielo pasūtītāju skaits: 
~350 publiskie, ~500 komerc., n tūkstoši privātie



Būvkomersanti
Apgrozījums virs 10 mlj. EUR gadā pašu spēkiem kopējais 
apgrozījums 32%, Top 30 uzņēmumi ~50% tirgus apgrozījums, 
~1% skaits, jeb 190 uzņēmumi >50 darbinieki, BISā 100 1 & 2 
klase komersanti, ~50% nodokļu maksājumi

1-10 M Eur apgrozījumu veido 42%, ~ 11%, jeb 1300 
uzņēmumi 10 līdz 50 darbinieki, BISā ~1550 komersanti, 
33% nodokļi

Līdz 1 M Eur apgrozījumu veido 26%, ~87%, jeb 
10k (no kuriem ~8k nemaksā VSOAI), līdz 10 
darbinieki (reāli ~3-5k uzņēmumi), BISā ~2600 
komersanti, kopā samaksā 17% soc nodokļos

Kopējais skaits ~6 000 būvkomersanti

Lielie

Vidējie

Mazie



Būvnozares ēnu segmenti

Publiskais

Privātie

Komercsektors

Aplokšņu algas

Ienākumu

neuzrādīšana

Darbinieku neuzrādīšana

Korupcija



� Pandēmijas & ekonomiskās krīzes laikā ēnu indekss ir krities

� Būvnozares vidējais atalgojums turpina augt

� Stundu apmaksas deklarēšana & nodokļu reformas ietekme

� ~50% iedzīvotāji uzskata, ka nozares risinājumi ir efektīvi

� Būvnieki atzīst, ka ĢV. un EDLUS nav radījuši ieguvumus biznesam

� Būvnieki atzīst, ka ĢV un EDLUS ir radījusi slogu 

Atziņas pēc pētījumiem



� 2020 ieviestie ĢV un EDLUS risinājumi strādā

� Ēnu ekonomikas monitorings -> segmentos & lielajos datos

� Publiskā pasūtījuma apjomi & PIL nodokļu kritēriji

� Aplokšņu algu monitorings & kontrole

� Privātā segmenta motivējošie risinājumi 

Mērķis: Būvnozares ēnu index 2025 < 25%

Secinājumi



Kontakti

K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe

birojs@latvijasbuvnieki.lv

+371 25733544

/BuvuznemejuPartneriba

@Buvuznemeji

Gints Miķelsons,
Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs


