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Jauni rekordi eksportā 
Vienpadsmit mēnešos eksportētas preces 14,94 miljardu eiro vērtībā

Gints Kaminskis: 
"Daudzās valstīs cenšas 

palīdzēt iedzīvotājiem 
energokrīzē. Arī mūsu 

valdībai jāreaģē 
aktīvāk."

Nacionāli  
konservatīvs
dienas  
laikraksts

Uz mežu –  
pēc malkas  
un šķeldas
Mājas apsilde ar 
kurināmo koksni šobrīd 
ir trīs reizes lētāka nekā 
ar fosilo kurināmo. 
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Skaidrais 
cilvēks vairs 
nav pieprasīts 
"Atsvabiniet tautu 
no alkohola jūga!" 
Atklāta vēstule  
Valsts prezidentam. 
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Vārda diena
SMAIDA [262], 
FRANCISKA [94]. 
Dati: PMLP
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Mārtiņš Tiknuss: 
"Latvijas eksportam 

pandēmijas laiks vairāk  
ir palīdzējis nekā nodarījis 

ko ļaunu."
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Patlaban eksportspējīgākā Latvijas nozare ir kokapstrāde, kam seko mašīnbūve, metālapstrāde. Attēlā: SIA "EMJ Metāls" ražotne, kurā izgatavo detaļas Somijas uzņēmuma 
"Patria" militārajiem transportlīdzekļiem.

Latvija pērn 11 mē-
nešos eksportējusi preces 
14,94 miljardu eiro vēr-
tībā, kas ir par 2,8 mil-
jardiem eiro jeb 23,1% 
vairāk nekā 2020. gada 
attiecīgajā periodā, bet 

importējusi preces par 
17,72 miljardiem eiro, 
kas ir par 3,98 miljardiem 
eiro jeb 29% vairāk, lie-
cina Centrālās statistikas 
pārvaldes dati. "Pateico-
ties labvēlīgai ārējai videi, 

Latvijas preču eksports 
turpina strauji attīstīties, 
uzstādot jaunus rekordus 
pagājušā gada novembrī, 
kad preču eksporta vērtī-
ba palielinājās par 30,7% 
salīdzinājumā ar 2020. 

gada novembri. Straujš 
preču eksporta pieaugums 
vērojams ne tikai Latvijā, 
bet praktiski visās ES da-
lībvalstīs, tomēr Latvija 
ierindojas valstu grupā ar 
visstraujāko preču ekspor-

ta kāpumu," vērtē Finanšu 
ministrija. 

Par eksporta rekordiem 
intervijā "Latvijas Avīzes" 
pielikumā "Latvijas Biz-
ness" runā arī Latvijas Eks-
portētāju asociācijas "The 

Red Jackets" valdes priekš-
sēdētājs Mārtiņš Tiknuss: 
"Sagaidāms,  ka  2021.  
gadā  Latvijas eksporta ap-
jomi sasniegs 20  miljardus  
eiro,  kas  būs  jauns Latvi-
jas rekords."  LA


