
Iekšzemes kopprodukta revīzija 2020. gadā 

2020. gada 30. septembrī Centrālā statistikas pārvalde publicēja revidētas nacionālo kontu 

laikrindas, sākot ar datiem par 1995. gadu. 

Ir tikušas veiktas šādas revīzijas: 

1) etalonrevīzija - izmaiņas saistītas ar valstij noteiktajām ar darījumiem saistītajām 

Nacionālā kopienākuma (NKI) atrunām, kas noteiktas Eiropas Savienības Statistikas 

biroja Eurostat 2016. - 2021. gada NKI pārbaudes cikla ietvaros; 

2) ikgadējā rutīnas revīzija. 

Ņemot vērā visas šīs revīzijas, gada IKP faktiskajās cenās mainījās no -0,2 % līdz  +1,1 % periodā 

no 1995. - 2018. gadam (skat. 1.  tabulu). 

1. tabula. IKP faktiskajās cenās pirms un pēc revīzijas 1995. - 2018. gadā, miljonos EUR 

Gads Pirms 

revīzijas 

Pēc    revīzijas Starpība Starpība, % 

1995 4 046,3 4 057,0  +10,7   +0,3  

1996 4 664,0 4 677,4  +13,4   +0,3  

1997 5 379,9 5 390,8  +10,9   +0,2  

1998 5 997,5 6 008,7  +11,2   +0,2  

1999 6 259,5 6 265,7  +6,1   +0,1  

2000 6 847,2 6 860,2  +13,0   +0,2  

2001 7 446,3 7 461,2  +14,9   +0,2  

2002 8 382,5 8 395,9  +13,4   +0,2  

2003 9 539,0 9 553,5  +14,4   +0,2  

2004 11 034,9 11 070,7  +35,8   +0,3  

2005 13 586,7 13 626,8  +40,1   +0,3  

2006 17 093,7 17 158,0  +64,3   +0,4  

2007 22 589,5 22 667,7  +78,2   +0,3  

2008 24 393,6 24 460,8  +67,2   +0,3  

2009 18 884,9 18 932,7  +47,8   +0,3  

2010 17 967,1 18 022,7  +55,6   +0,3  

2011 20 319,3 20 411,5  +92,2   +0,5  

2012 21 925,2 22 045,0  +119,8   +0,5  

2013 22 803,0 22 923,7  +120,7   +0,5  

2014 23 654,2 23 613,9 -40,3  -0,2  

2015 24 426,0 24 560,9  +134,9   +0,5  

2016 25 072,6 25 360,3  +287,7   +1,1  

2017 26 797,8 26 962,3  +164,4   +0,6  

2018 29 056,1 29 142,5  +86,5   +0,3  



2018. gada sākotnējais novērtējums no ceturkšņa datu avotiem tika revidēts, izmantojot novērtējumu 

no gada datu avotiem. Visas šajā dokumentā aprakstītās izmaiņas tika ņemtas vērā, novērtējot 

2018. gada IKP, bet tā kā nav pieejams novērtējums, kas iegūts, izmantojot iepriekšējās metodes, nav 

iespējams tiešā veidā atsevišķi novērtēt izmaiņas pielietotajā metodoloģijā un datu avotos. Gada IKP 

agregāti faktiskajās cenās tika aprēķināti piedāvājuma-izlietojuma tabulu ietvarā. 

Gada IKP izaugsme mainījās par -0,8 līdz +0,7 procentpunktiem (skat. 1. attēlu un 2. tabulu.). 

1. attēls. IKP izmaiņas salīdzināmajās cenās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pirms un pēc revīzijas 

1996. - 2018. gadā, %

 

2. tabula. IKP izmaiņas salīdzināmajās cenās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pirms un pēc revīzijas 

1996. - 2018. gadā 

Gads 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Pirms revīzijas, % +2,5 +8,9 +6,4 +2,8 +5,6 +6,3 +7,1 +8,4 +8,3 

Pēc revīzijas, % +2,6 +8,9 +6,3 +2,7 +5,7 +6,3 +7,1 +8,4 +8,5 

Starpība, 

procentpunktos 

+0,0 -0,1 -0,0 -0,1 +0,1 +0,0 -0,0 -0,0 +0,2 

Gads 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pirms revīzijas, % +10,7 +11,9 +10,0 -3,3 -14,2 -4,5 +6,3 +4,1 +2,3 

Pēc revīzijas, % +10,7 +12,0 +10,0 -3,3 -14,3 -4,4 +6,5 +4,3 +2,3 

Starpība, 

procentpunktos 

-0,0 +0,1 +0,0 +0,0 -0,0 +0,1 +0,2 +0,1 -0,0 

Gads 2014 2015 2016 2017 2018     

Pirms revīzijas, % +1,9 +3,3 +1,8 +3,8 +4,3     

Pēc revīzijas, % +1,1 +4,0 +2,4 +3,3 +4,0     

Starpība, 

procentpunktos 

-0,8 +0,7 +0,6 -0,5 -0,3     
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Etalonrevīzija - valstij noteikto NKI atrunu rezultāti  

1.1. Mežsaimniecības produktu izlaides novērtējums (ietekme sākot no 1995. gada) 

Atbilstoši EKS 20101 § 3.54 mežsaimniecības produktu izlaidē jābūt iekļautam meža krājas 

ikgadējam pieaugumam, kas EKS 2010 kontekstā tiek uzskatīts par procesā esošiem nepabeigto 

ražojumu krājumiem. Lai novērtētu meža krājas izmaiņas, Zemkopības ministrijas paspārnē, 

izmantojot strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu, tika izstrādāts projekts “Mežu 

ilgtspējīgas apsaimniekošanas uzlabošana, novērtējot meža ieguldījumu Latvijas IKP” (Improving 

sustainable forest management by assessing forest contribution to GDP Latvia). 

Balstoties uz projekta rezultātiem, CSP veica meža krājas ikgadējā pieauguma novērtējumu visai IKP 

laikrindai. Izmaiņu ietekme uz IKP faktiskajās cenās pa gadiem svārstās no 0,0 % līdz +0,2 % (skat. 

3. tabulu). 

3. tabula. Meža krājas ikgadējā pieauguma aprēķina metodoloģijas izmaiņu ietekme uz IKP 

faktiskajās cenās 1995. - 2017. gadā 

Gads Ietekme uz IKP, 

milj. EUR 

Ietekme uz IKP, 

% 

1995 +7,5   +0,2  

1996 +9,4   +0,2  

1997 +5,8   +0,1  

1998 +5,3   +0,1  

1999 0,0  0,0  

2000 +5,9   +0,1  

2001 +7,7   +0,1  

2002 +6,0   +0,1  

2003 +5,9   +0,1  

2004 +10,6   +0,1  

2005 +10,2   +0,1  

2006 +20,2   +0,1  

2007 +25,9   +0,1  

2008 +33,2   +0,1  

2009 +16,4   +0,1  

2010 +11,0   +0,1  

2011 +13,7   +0,1  

2012 +21,1   +0,1  

2013 +24,9   +0,1  

2014 +27,6   +0,1  

2015 +35,6   +0,1  

 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 ( 2013. gada 21. maijs ) par Eiropas nacionālo un 

reģionālo kontu sistēmu A pielikums 



Gads Ietekme uz IKP, 

milj. EUR 

Ietekme uz IKP, 

% 

2016 +37,0   +0,1  

2017 +28,1   +0,1  

1.2. Piedāvājuma un izlietojuma tabulu (PIT) integrēšana nacionālajos kontos (ietekme no 

2014. līdz 2016.  gadam) 

Lai atceltu šo NKI atrunu, Latvija iekļāva piedāvājuma un izlietojuma tabulu rezultātus IKP laikrindā. 

PIT ir noslēdzošais IKP novērtējuma posms. PIT veidošana dod iespēju pārbaudīt nacionālo kontu 

agregātu un to sastāvdaļu saskaņotību un savstarpējās sakarības vienā detalizētā ietvarā un, integrējot 

trīs IKP aprēķinu pieeju sastāvdaļas (t. i., ražošana, izlietojums un ienākumi), izveidot vienu IKP 

novērtējumu. Piedāvājuma un izlietojuma tabulās ekonomika tiek sabalansēta produktu līmenī. 

Pašlaik Latvijas IKP laikrindā ir iekļauti 2008. - 2010. gada un 2014.- 2016. gada PIT rezultāti. 

Atruna paredz, ka Latvijai līdz 2021. gada 30. septembrim IKP laikrindā ir jāiekļauj PIT rezultāti no 

2011. - 2016. gadam. Tā kā PIT integrēšana skar visus galvenos IKP agregātus un prasa ievērojamus 

darba resursus, tika nolemts šo tabulu integrāciju sadalīt divos posmos. 2021. gada revīzijā paredzēts 

iekļaut atlikušo gadu rezultātus, t. i., 2011. - 2013. gada PIT. Turpmāk PIT rezultāti tiks integrēti IKP 

laikrindā atbilstoši EKS 2010 datu nosūtīšanas programmas prasībām, kā arī PIT integrācijas ietekme 

uz IKP būs neliela, jo gada IKP aprēķins notiek PIT ietvarā. 

PIT integrācijas ietekme uz IKP faktiskajās cenās pa gadiem svārstās no -0,9 % līdz +0,5 % (skat. 

4. tabulu). 

4. tabula. PIT integrēšanas nacionālajos kontos metodoloģijas izmaiņu ietekme uz IKP faktiskajās 

cenās 2014. - 2016. gadā 

Gads Ietekme uz IKP, 

milj. EUR 

Ietekme uz IKP, 

% 

2014 -203,0   -0,9  

2015 -41,2   -0,2  

2016 +132,8   +0,5  

1.3. Preču un pakalpojumu eksporta un importa aplēses (sākot no 2004. gada) 

Šīs atrunas ietvaros Latvijas importā bija nepieciešams iekļaut fizisku personu lietotu automašīnu 

importa no citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm novērtējumu. Iepriekš IKP importā tika 

iekļautas tikai juridisku personu importētās automašīnas. Tā kā fizisko personu lietotu automašīnu 

iegāde parasti notiek ar starpnieka palīdzību, tad par aprēķināto tirdzniecības starpniecības vērtību 

tiek palielināta arī ražošanas aspekta IKP. Aprēķinātais fizisku personu lietoto automašīnu imports 

un ar to saistītā tirdzniecības starpnieku radītā pievienotā vērtība tika iekļauta IKP datos sākot ar 

2004. gadu, kad Latvija iestājās ES. 

Tirdzniecības starpniecības pievienotās vērtības, kas saistīta ar fizisku personu lietoto automašīnu 



importu, ietekme uz IKP faktiskajās cenās pa gadiem svārstās no +0,1 % līdz + 0,3 % (skat. 

5. tabulu). 

5. tabula. Tirdzniecības starpniecības pievienotās vērtības, kas saistīta ar fizisku personu lietoto 

automašīnu importu, metodoloģijas izmaiņu ietekme uz IKP faktiskajās cenās 2004. - 2017. gadā 

Gads Ietekme uz IKP, 

milj. EUR 

Ietekme uz IKP, 

% 

2004 +12,7   +0,1  

2005 +20,9   +0,2  

2006 +26,1   +0,2  

2007 +34,0   +0,2  

2008 +19,6   +0,1  

2009 +26,4   +0,1  

2010 +33,1   +0,2  

2011 +46,7   +0,2  

2012 +53,8   +0,2  

2013 +51,7   +0,2  

2014 +63,8   +0,3  

2015 +64,6   +0,3  

2016 +53,0   +0,2  

2017 +69,8   +0,3  

1.4. Ar valdības finanšu statistiku saistīti jautājumi, kam varētu būt ietekme uz NKI (sākot no 

2003. gada) 

Šīs atrunas ietvaros, IKP tika iekļauta tā ietekme, kas rodas no institucionālo vienību pārklasifikācijas 

no citiem institucionālajiem sektoriem uz Vispārējās valdības sektoru (S.13). Tā kā S.13 izlaides 

aprēķināšanas algoritms atšķiras no citu institucionālo sektoru izlaides aprēķina algoritma, līdz ar to 

vienību pārklasifikācija no viena institucionālā sektora uz otru atstāj ietekmi uz IKP. 

Vienību pārklasifikācijas ietekme uz IKP faktiskajās cenās pa gadiem svārstās no -0,1 % līdz 

+0,1 %. 

6. tabula. Institucionālo vienību pārklasifikācijas ietekme uz IKP faktiskajās cenās 2003. - 

2017. gadā 

Gads Ietekme uz IKP, 

milj. EUR 

Ietekme uz   IKP, % 

2003  +0,2  +0,0  

2004  +1,6  +0,0  

2005  -6,2  -0,0  

2006  -3,0  -0,0  



2007  -7,7  -0,0  

2008  -11,3  -0,0  

2009  -14,9  -0,1  

2010  -9,1  -0,1  

2011  -6,6  -0,0  

2012  +5,5  +0,0 

2013  +3,5  +0,0  

2014  +12,8  +0,1  

2015  +4,5 +0,0  

2016  +10,1  +0,0  

2017 +8,0  +0,0  

Otrs aspekts, kas saistās ar darbu pie šīs NKI atrunas, ir ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksu 

iekļaušana IKP rādītājos. Latvijā kā ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksas tika uztvertas vides 

piesārņojuma likvidācijas izmaksas, piemēram, Inčukalna gudrona dīķu sanācijas darbu izmaksas. 

Pēc EKS 2010 šīm izmaksām jābūt uztvertām kā bruto pamatkapitāla veidošana, kas tajā pašā gadā 

tiek norakstītas pamatkapitāla patēriņā. Pirms revīzijas šīs izmaksas tika ietvertas S.13 sektora 

starppatēriņā. 

7. tabula. Ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksu iekļaušanas IKP rādītājos ietekme uz IKP 

faktiskajās cenās 2011. - 2017. gadā 

 

 

 

 

 

Šo izmaksu atspoguļošanas pārskatīšanas ietekme uz IKP faktiskajās cenās pa gadiem svārstās no 

+0,0 % līdz +0,1 %. Šādas izmaksas tika atzītas sākot no 2011. gada. 

1.5. Maksājumi par licencēm par dabas resursu izmantošanu, kuri izslēdzami no 

starppatēriņa (sākot no 1995. gada) 

Lai atceltu šo NKI atrunu, Latvijai bija jāizslēdz no starppatēriņa zemes nomas izmaksas, jo šie 

izdevumi atbilstoši EKS 2010 nav attiecināmi uz starppatēriņu. 

 

 

Gads Ietekme uz IKP, 

milj. EUR 

Ietekme uz IKP, 

% 

2011  +9,9  +0,0  

2012  +6,1  +0,0 

2013  +2,3  +0,0  

2014  +9,0  +0,0  

2015  +18,9 +0,1  

2016  +2,9  +0,0  

2017 +5,0  +0,0  



8. tabula. Zemes nomas izslēgšanas no starppatēriņa ietekme uz IKP faktiskajās cenās 1995. - 2017. gadā  

Gads Ietekme uz IKP, 

milj. EUR 

Ietekme uz 

IKP, % 

1995  +3,2  +0,1  

1996  +4,0  +0,1  

1997  +5,0  +0,1  

1998  +5,9  +0,1  

1999  +6,1  +0,1  

2000  +7,0  +0,1  

2001  +7,2  +0,1  

2002  +7,4  +0,1  

2003  +8,3  +0,1  

2004  +10,8  +0,1  

2005  +15,2  +0,1  

2006  +21,0  +0,1  

2007  +26,0  +0,1  

2008  +25,6  +0,1  

2009  +19,9  +0,1  

2010  +20,6  +0,1  

2011  +28,5  +0,1  

2012  +33,4  +0,2  

2013  +38,3  +0,2  

2014  +49,5  +0,2  

2015  +52,4 +0,2  

2016  +51,8  +0,2  

2017 -  -  

 

Izmaiņu ietekme uz IKP faktiskajās cenās pa gadiem svārstās no +0,1 % līdz +0,2 %. Korekcija nav 

nepieciešama 2017. gadam, jo zemes nomas izmaksas jau ir izslēgtas no starppatēriņa attiecīgā gada 

IKP aprēķinā, kas balstīts uz gada datu avotiem. 

2. Ikgadējā rutīnas revīzija 

Papildus tika veiktas arī ikgadējās rutīnas revīzijas. 2018. gada sākotnējais novērtējums no ceturkšņa 

datu avotiem tika revidēts, izmantojot novērtējumu no gada datu avotiem. 

Visas šajā dokumentā aprakstītās ar NKI atrunām saistītās izmaiņas tika ņemtas vērā, arī 

novērtējot 2018. gadu, bet tā kā nav pieejams novērtējums, kas iegūts, izmantojot iepriekšējās 

metodes, nav iespējams nošķirt atrunu ietekmi no kārtējās revīzijas.  



 Papildus korekcija bija veikta arī 2017. gada novērtējumam, jo sagatavojot 2014. - 2016. gada PIT 

tika konstatēts, ka IKP novērtējumā iztrūkst dati par pašnodarbināto saražoto izlaidi un starppatēriņu 

atsevišķās nozarēs (veselības aizsardzība; sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbības; pārējo 

individuālo pakalpojumu sniegšana). Lai neradītu lauztu laikrindu minētajās nozarēs, bija nolemts 

iztrūkstošos datus iekļaut vienlaicīgi ar PIT integrāciju. 

Ņemot vērā, ka bija iegūts jauns 2018. gada IKP novērtējums no gada datu avotiem, tika pārskatīts 

arī 2019. gada IKP novērtējums, kurš iegūts izmantojot īstermiņa (ceturkšņa) datu avotus. 


