












Pievienotās vērtības izmaiņas Latvijas tautsaimniecības nozarēs 
2020.gadā, % pret iepriekšējo gadu (salīdzināmās cenās)

F Būvniecība 2,6%

Q Veselība un sociālā aprūpe 2,4%

A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 1,8%

O Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 1,5%

P Izglītība 0,8%

L Operācijas ar nekustamo īpašumu -0,4%

C Apstrādes rūpniecība -0,9%

B_D_E Ieguves rūpniecība; Enerģētika; Ūdens apgāde un atkritumu apsaimniekošana -1,7%

G Vairum-un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts -2,2%

M_N_S_T Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; administratīvie un apkalpojošie dienesti; citi pakalpojumi -3,3%

Iekšzemes kopprodukts, kopā -3,6%

K Finanšu un apdrošināšanas darbības -5,7%

J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi -6,2%

H Transports un uzglabāšana -14,9%

R Māksla, izklaide un atpūta -26,6%

I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi -38,1%



Produkcijas apjoma pārmaiņas rūpniecības nozarēs (C,D,E) 2020.gadā,
% pret iepriekšējo gadu

B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 8,8%

C18 Poligrāfija un ierakstu reproducēšana 6,8%

C27 Elektrisko iekārtu ražošana 5,8%

C16 Koksnes; koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles 4,5%

C103 Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana 3,7%

C22 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana 3,6%

C20 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana 3,2%

C107 Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana 2,3%

C105 Piena produktu ražošana 0,4%

C17 Papīra un papīra izstrādājumu ražošana 0,0%

C Apstrādes rūpniecība, vidēji -0,9%

C31 Mēbeļu ražošana -1,2%

C23 Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana -1,4%

C102 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana -1,6%

C108 Citu pārtikas produktu ražošana -1,6%

C28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana -2,7%

C25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas -3,3%

C101 Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana -4,0%

D Elektroenerģija un gāzes apgāde -7,2%

C14 Apģērbu ražošana -8,1%

C11 Dzērienu ražošana -8,2%

C32 Cita veida ražošana -8,4%

C13 Tekstilizstrādājumu ražošana -11,3%

C29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana -17,3%

C15 Ādas un ādas izstrādājumu ražošana -21,9%

C24 Metālu ražošana -22,5%

C33 Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana -29,5%

C106 Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana n/d

C21 Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana n/d

C26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana n/d



Apgrozījuma apjoma pārmaiņas tirdzniecības apakšnozarēs (G45, G46, G47) 2020.gadā,
% pret iepriekšējo gadu (salīdzināmās cenās)

(465) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība 23,4%

(4754) Mājsaimniecības elektropreču mazumtirdzniecība 21,8%

(4773-4774) farmaceitisko, medicīnisko piederumu mazumtirdzniecība 10,5%

(4730) Auto degvielas mazumtirdzniecība 6,5%

(469) Nespecializētā vairumtirdzniecība 6,4%

(4764-4765) Sporta preču un spēļu mazumtirdzniecība 4,9%

..(4711) mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā tirgo pārtikas produktus 4,7%

(471) Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 4,3%

(464) Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība 3,4%

(462) Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība 2,6%

(47) MAZUMTIRDZNIECĪBA, IESKAITOT AUTO DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBU 1,5%

(4719) Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā netirgo pārtikas produktus 1,0%

(475) Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība 0,8%

(463) Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība -0,4%

(4752) Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība -1,6%

(4775) kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība -1,8%

(4777-4778) Pulksteņu, juvelierizstrādājumu un citur neklasifcētu jaunu preču mazumtirdzniecība -2,1%

(46) VAIRUMTIRDZNIECĪBA, IZŅEMOT AUTOMOBIĻUS UN MOTOCIKLUS -2,8%

(474) Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība -2,9%

(4791) Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos -3,6%

..(472) pārtikas, dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos -8,2%

(466) Citu mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība -8,2%

(4751; 4753; 4759) tekstilizstrādājumu, paklāju, grīdsegu, tapešu, mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība -8,8%

(452) Automobiļu apkope un remonts -9,1%

(4761-4763) grāmatu, avīžu, kancelejas piederumu,audio un video ierakstu mazumtirdzniecība -10,8%

(45) AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU TIRDZNIECĪBA UN REMONTS, pavisam -12,5%

(4776) Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība -12,7%

(451; 453; 454) Automobiļu un motociklu tirdzniecība -12,8%

(467) Cita veida specializētā vairumtirdzniecība -14,7%

(4799) Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem -14,8%

(4771-4772) apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība -16,6%

(4779) Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos -21,7%

(478) Mazumtirdzniecība stendos un tirgos -21,7%



Apgrozījuma apjoma pārmaiņas pakalpojumu nozarēs (NACE sekcijas H, I, J, L, M, N, R, S)  2020.gadā,
% pret iepriekšējo gadu (faktiskajās cenās)

(75) Veterinārie pakalpojumi 24,1%

(53) Pasta un kurjeru darbība 11,1%

(69) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 5,1%

(81) Ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi 4,3%

(L) Operācijas ar nekustamo īpašumu 3,9%

(73) Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi 1,2%

(702) Vadības konsultāciju pakalpojumi 1,0%

(74) Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 0,3%

(62) datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības 0,1%

(77) Iznomāšana un ekspluatācijas līzings -0,4%

(95) Datoru, mājsaimniecības priekšmetu remonts -2,8%

(71) Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, tehniskā pārbaude un analīze -3,0%

(58) Izdevējdarbība -3,6%

(82) Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības -3,9%

(63) Informācijas pakalpojumi -5,1%

(61) Telekomunikācija -9,2%

(52) Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības -9,6%

(80) Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana -10,7%

(78) Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu -11,0%

(492; 494; 495) Sauszemes kravas transports un cauruļvadu transports -11,0%

(96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (ķīmiskās tīrītavas, frizētavas, pirtis, solāriji u.tml.) -12,0%

(60) Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide -12,2%

(91) Bibliotēku, arhīvu, muzeju u.c. kultūras iestāžu darbība -16,0%

(50) Ūdens transports -16,8%

.. (931) sporta nodarbības -27,4%

(56) Ēdināšanas pakalpojumi -29,9%

(59) Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana -30,9%

(90) Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības -37,7%

(92) Azartspēles -41,3%

.. (932) izklaides un atpūtas darbība -46,3%

(55) Izmitināšana -56,4%

(79) Ceļojumu biroju, Tūrisma operatoru rezervēšanaspakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi -62,4%

(491; 493) Sauszemes pasažieru transports -66,0%

(51) Gaisa transports -72,5%


















































