
Liepājas pilsētas sociālekonomiskais pārskats 2019 

 

 

24 

IEDZĪVOTĀJU IEŅĒMUMI 
Mēneša vidējā bruto darba samaksa, eiro/mēn11 

 
 

2019. gada vidējā bruto darba samaksa Liepājā bija 830 eiro (Latvijā vidēji 953 eiro). 2019. gada vidējā bruto 

darba samaksa, salīdzinot ar 2018. gada vidējo bruto darba samaksu, Liepājā palielinājusies par 54 eiro jeb par 

7,0%. Latvijā vidējā alga palielinājusies par 96 eiro jeb par 10,8%. 2019. gadā darba alga Liepājā bija 87,1% no 

Latvijas vidējā rādītāja.  

Vidējā vecuma pensija 2019. gadā Liepājā bija 341 eiro, kas ir par 27 eiro jeb par 8,6% vairāk nekā 2018. gada 

vidējā vecuma pensija. 

 

Patēriņa cenu Liepājā strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas dinamika (% pret 

2005.gadu)12 

 
2019.gadā vidējā bruto darba samaksa Liepājā ir palielinājusies vidēji par 7,0%, patēriņa preču cenas gada 

laikā palielinājušās par 2,8%. Kopš 2005.gada Liepājā vidējā darba alga palielinājusies par 283%, bet cenas par 

162%. Vidējās bruto darba samaksas pieaugums ir bijis straujāks par patēriņa cenu pieaugumu. 

 

 

 

                                                           
11 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
12 Centrālā statistikas pārvalde; Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Latvija, darba alga 150 350 574 693 743 813 887 953

Liepāja, darba alga 134 293 522 624 660 719 776 830

Liepāja, vecuma pensija 116 260 275 281 290 314 341

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

patēriņa cenu dinamika, % 100 139 149 149 154 158 162

Liepājā strādājošo mēneša vidējās
bruto darba samaksas dinamika, %

100 178 213 225 245 265 283
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Mēneša vidējā bruto darba samaksa (EUR)13 

 
 

2019. gadā vislielākā vidējā bruto darba samaksa bija Jūrmalā (1040 eiro), Rīgā (1057 eiro) un Ventspilī (966 

eiro). Savukārt zemākā vidējā bruto darba samaksa bija Daugavpilī (751 eiro), Rēzeknē (772 eiro) un Jēkabpilī 

(820 eiro). Liepājā, starp 9 republikas nozīmes pilsētām, bija ceturtā zemākā vidējā bruto darba samaksa – 830 

eiro. 

2019. gadā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies visās republikas nozīmes pilsētās. 

 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā (EUR/mēn)14 

 

2019. gadā vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā, tāpat kā vidējā bruto darba samaksa, palielinājās 

gan vidēji valstī, gan visās lielākajās pilsētās. Liepājā sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā bruto darba samaksa 

bija 939 eiro, kas lielāka par kopējo vidējo algu Liepājā (830 eiro). Gada laikā Liepājā sabiedriskajā sektorā 

strādājošo vidējā bruto darba samaksa palielinājusies par 66 eiro jeb par 7,6% (valstī vidēji par 6,9%) Vislielākā 

alga sabiedriskā sektorā strādājošajiem bija Rīgā (1288 eiro) un Ventspilī (1048 eiro). Savukārt zemākā 

sabiedriskajā sektorā strādājošo alga starp 9 republikas nozīmes pilsētām bija Daugavpilī (839 eiro) un Rēzeknē 

(866 eiro). 

 

 

                                                           
13 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
14 Centrālā statistikas pārvalde 
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Latvija Rīga Daugavpils Jelgava Jēkabpils Jūrmala Liepāja Rēzekne Valmiera Ventspils

2018 2019

Latvija Rīga Daugavpils Jelgava Jēkabpils Jūrmala Liepāja Rēzekne Valmiera Ventspils

2018 1032 1204 771 914 890 933 873 794 862 983

2019 1 103 1 288 839 980 952 983 939 866 936 1 048
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Mēneša vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk 

(EUR/mēn)15 

 
 

2019. gadā Liepājā privātajā sektorā ar darbinieku skaitu virs 50 (turpmāk tekstā privātais sektors) vidējā darba alga bija 

1158 eiro. Privātajā sektorā strādājošo vidējā alga gada laikā palielinājusies par 85 eiro jeb par 7,9%. Vislielākā mēneša vidējā 

bruto darba samaksa privātajā sektorā 2019. gadā bija Rīgā (1300 eiro), Valmierā (1184 eiro) un Liepājā  (1058 eiro). Savukārt 

zemākā mēneša vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā bija Daugavpilī (754 eiro) un Rēzeknē (773 eiro). 2019. gadā 

privātā sektorā strādājošo darba alga palielinājusies visās republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rēzekni. 2019. gadā Liepājā 

bijis otrs straujākais privātajā sektorā strādājošo vidējā bruto darba samaksas pieaugums. 

 

Bruto darba samaksas fonds sadalījumā pa nozarēm Liepājā 2019. gadā16 

 
Darba samaksas fonda apjomus attiecīgajā tautsaimniecības nozarē nosaka vairāki faktori, kā, piemēram, darba alga, 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti, piemaksas, prēmijas, attiecīgajā nozarē strādājošo skaits u.c. 

Tautsaimniecības nozares tiek sadalītas divos galvenos sektoros (jeb nozarēs) – pakalpojumu un preču ražošanas. 2019. gadā 

pakalpojumu sektora bruto darba samaksas fonds bija 56,5% no kopējā darba samaksas fonda, bet preču ražošanas sektorā 

43,5%. Pakalpojumu sektorā vislielākais darba samaksas fonds 2019.gadā bija transporta un glabāšanas nozarē (18,2%), 

izglītības (17,6%) un tirdzniecības un automobiļu remonta nozarē (18,1%), bet vismazākais nekustamo īpašumu nozarē (3,7%) 

un izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu (6,1%). Preču ražošanas sektorā vislielākais bruto darba samaksas fonds 

2019. gadā bija ieguves un apstrādes rūpniecībā (58,2%), bet vismazākais energoapgādes nozarē (1,4%) un zvejniecības un 

lauksaimniecības nozarē (2,8%). 

                                                           
15 Centrālā statistikas pārvalde 
16 Centrālā statistikas pārvalde 

Latvija Rīga Daugavpils Jelgava Jēkabpils Jūrmala Liepāja Rēzekne Valmiera Ventspils

2018 1128 1221 720 1046 821 856 1073 778 1112 1077

2019 1207 1300 754 1125 883 943 1158 773 1184 1157
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PAKALPOJUMU NOZARES KOPĀ: tai skaitā:

Vairum, mazumtirdzn.,automob. remonts

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

Transports, glabāšana

Operācijas ar nekustamo īpašumu

Valsts pārvalde un aizsardzība; apdrošināšana

Izglītība

Veselība un sociālā aprūpe

Pārējie pakalpojumi

PREČU RAŽOŠANAS NOZARES KOPĀ: tai…

Zvejniecība, mežsaimniecība

Ieguves un apstrādes rūpniec.

Energoapgāde

Ūdens apgāde

Būvniecība
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Bruto darba samaksas fonda pārmaiņas pa nozarēm Liepājā 2019. gadā (% pret 2018. gadu)17 

 
2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu kopējais darba samaksas fonds Liepājā palielinājies par 5,5%, t.sk. preču 

ražošanas sektorā par 5,3%, bet pakalpojumu sektorā par 5,7% 

20189 gadā darba samaksas fonds palielinājies visās tautsaimniecības nozarēs, izņemot transporta un 

uzglabāšanas nozari (samazinājums par 7,0%) un energoapgādes nozarē (samazinājums 1,8%). 

Pakalpojumu sektorā straujākais darba samaksa fonda palielinājums bijis veselības un sociālās aprūpes nozarē  

- 21,1%.  

Preču ražošanas sektorā  straujākais darba samaksa fonda palielinājums bijis ieguves un apstrādes 

rūpniecības nozarē – 8,2%.   

 

  

                                                           
17 Centrālā statistikas pārvalde 
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