
Reģionālā attīstība, 
nodarbinātība un nodokļi

Kristaps Klauss

Pamatdarbā (LKF, LKRTA; MeKA)– meža nozares interešu aizstāvis

Darba laika brīvajos brīžos (FM, ZM, EM, LTRK, LDDK) – LR Tautsaimniecības 
attīstības izzinātājs



Meža nozares īpatsvars 
reģiona nozare «IKP»

Reģiona īpatsvars 
valsts «IKP»

Avoti: CSP; K.Klausa metodika; 2014.g.
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Apstrādes rūpniecības īpatsvars 
reģiona nozare «IKP»
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Apstrādes rūpniecība 20% no IKP – vai nereāli?!



Loma nodarbinātībā

Avoti: CSP;  2016.g.

69%/12%/3%

73%/23%/8%
64%/31%/20%

67%/30%/10%

V% - privātais sektors no reģiona 
darba vietām
A% - apstrādes rūpniecība no privātā 
sektora darba vietām
M% - meža nozare no privātā sektora 
darba vietām

62%/29%/12%

55%/30%/10%
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+20% darbinieku 
skaits

+40% oficiālais 
algu pieaugums

2014.g. +10% 
2015.g. +5% 
2016.g. +9%

Avoti: CSP, t.sk. algas;  K.Klausa metodika



Darbaspēku īpatsvars apgrozījumā
CSP dati: 11%                                         LKRTA:8%
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Avots: VID; K.Klausa metodika



Li
e

lā
s 

al
ga

s

M
azās algas

Mērījums: Cik strādājošiem Latvijā darba atlīdzība ir lielāka kā Aslimnīcas medmāsas palīgam?

Sajūtu līmenis, kurai grupai 
piederi pēc reāli makāOficiālā statistika - bruto



No kā galvenokārt iekasēt – darba atlīdzības, 
kapitāla, īpašumiem, patēriņa? Milj EUR

Maksājumi no 
atalgojuma: 4363 

Maksājumi no 
patēriņa: 3083 

Specifiskie biznesa 
nodokļi: 563 

Maksājumi par 
īpašumu: 310 

Nesamaksāti: vismaz 1 miljrads Eiro 

Nesamaksāti: vismaz 0,6 miljradi Eiro 



Ko mēs «sodām» nemaksājot nodokļus –
«sliktos politiķus» vai līdzcilvēkus?

komersantu skaits

no privātā 

sektora štata 

vietām

1 štata vietas 

iemaksa I pensiju 

līmenī mēnesī

komersantu darbinieki, par kuriem 

VSAOI iemaksas ir tikpat vai lielākas kā 

lielveikalā 9'586 44% 178

komersantu darbinieki, par kuriem 

VSAOI ir lielākas kā min algai, bet 

mazākas kā lielveikalā 9'782 17% 85

oficiālo min algu vai mazāk saņēmēji, kā 

arī MUN darbinieki 92'441 40% 27

Latvijā ir 458 tūkst 
vecuma pensionāri. (CSB) 



 
✓ asociāciju biedri veido 65 % no kopējā nozares 

apgrozījuma;
✓ mūsu biedri dod darbu 35 % no nozarē 

strādājošajiem;
✓ mūsu biedri nomaksā 52 % no nozares darbaspēka 

nodokļu apjoma.

✓ Tiešie (balsstiesīgie) biedri: vairāk kā 300, katram 
biedram neatkarīgi no tā īpašuma lieluma ir viena 
balss;

✓ Netiešie biedri:  vairāk par 2000;
✓ LMĪB biedri apsaimnieko 1,90 milj. ha meža zemju, 

kas ir apmēram 57 % no visas meža platības valstī.


