
Liepājas valstspilsētas sociālekonomiskais pārskats 2021 

 

 

24 

IEDZĪVOTĀJU IEŅĒMUMI 
Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga un mēneša vidējā bruto darba samaksa, eiro/mēn.11 

 
 

2021. gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (suma, no kuras tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas)   Liepājā bija 982 eiro (Latvijā vidēji 1128 eiro). 2021. gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, 

salīdzinot ar 2020. gada vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, Liepājā palielinājusies par 115 eiro jeb par 13,3%. 

Latvijā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga palielinājusies par 139 eiro jeb par 14,1%. 2021. gadā darba alga 

Liepājā bija 87,1% no Latvijas vidējā rādītāja.  

Vidējā izmaksājamā vecuma pensija 2021. gadā Liepājā bija 392 eiro, kas ir par 24 eiro jeb par 6,5% vairāk 

nekā 2020. gada vidējā izmaksājamā vecuma pensija. 

 

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

2005.gadu)12 

 
 

 

2021. gadā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Liepājā ir palielinājusies vidēji par 13,3%, patēriņa preču cenas 

gada laikā palielinājušās par 3,3%. Kopš 2005.gada Liepājā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga palielinājusies 

par 336%, bet cenas par 168%. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugums ir bijis straujāks par patēriņa 

cenu pieaugumu. 

 

 

 
11 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
12 Centrālā statistikas pārvalde; Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
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Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (eiro/mēn.)13 

 
 

2021. gadā visaugstākā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga bija Rīgā (1252 eiro), Jūrmalā (1236 eiro) un 

Jelgavā (1109 eiro). Savukārt zemākā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga Daugavpilī (894 eiro) un Rēzeknē (905 

eiro). Liepājā, starp septiņām valstspilsētām, bija trešā zemākā vidējā bruto darba samaksa – 982 eiro. 

2021. gadā vidējā bruto darba samaksa palielinājusies visās septiņās valstspilsētās. 

 

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

 
 

2021. gadā vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā, tāpat kā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, 

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

darba samaksa bija 1 152 eiro.  Gada laikā Liepājā sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējā bruto darba samaksa 

palielinājusies par 114 eiro jeb par 11,0% (valstī vidēji par 11,9%) Vislielākā alga sabiedriskā sektorā 

strādājošajiem bija Rīgā (1510 eiro) un Ventspilī (1252 eiro). Savukārt zemākā sabiedriskajā sektorā strādājošo 

alga starp septiņām valstspilsētām bija Daugavpilī (1066 eiro) un Rēzeknē (1012 eiro). 

 

 

 

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

2020 1156 1351 914 1071 1037 1038 882 1076

2021 1 293 1 510 1 066 1 218 1 177 1 152 1 012 1 252
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Mēneša vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk 

(eiro/mēn.)15 

 
2020. gadā Liepājā privātajā sektorā ar darbinieku skaitu virs 50 (turpmāk tekstā privātais sektors) vidējā darba alga bija 

1245 eiro. Privātajā sektorā strādājošo vidējā alga gada laikā palielinājusies par 87 eiro jeb par 7,4%. Vislielākā mēneša 

vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā 2020. gadā bija Rīgā (1343 eiro), Valmierā (1258 eiro) un Liepājā  (1245 eiro). 

Savukārt zemākā mēneša vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā bija Daugavpilī (792 eiro) un Rēzeknē (860 eiro). 

2020. gadā Privātajā sektorā strādājošajiem vidējā bruto darba samaksa palielinājās septiņās pilsētās no deviņām. Darba 

samaksa samazinājusies Jelgavā (par 0,7%) un Ventspilī (par 2,7%). 

Privātajā sektorā ar nodarbinātos kaitu 50 un vairāk visstraujāk vidējā bruto darba samaksa palielinājusies Rēzeknē 

(par 11,2%), un Liepājā (par 7,4%).  

 

 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā ar nodarbināto skaitu 100 un vairāk 

(eiro/mēn.)16 

 
2021. gadā Centrālā statistikas pārvalde publicēja datus par privāto sektoru ar nodarbināto skaitu 100 un vairāk 

darbinieku. Dati par iepriekšējiem periodiem šādā griezumā nav apkopoti un nav salīdzināmi ar datiem par 2020. gadu. Par 

iepriekšējiem periodiem publicēti dati ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk darbinieki. 

 2021. gadā Liepājā privātajā sektorā ar darbinieku skaitu virs 100 (turpmāk tekstā privātais sektors) vidējā darba alga 

bija 1389 eiro. Starp septiņām valstspilsētām Liepājā bijusi trešā augstāka vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā ar 

nodarbināto skaitu 100 un vairāk.  

 

 

 

 
15 Centrālā statistikas pārvalde 
16 Centrālā statistikas pārvalde 

Latvija Rīga Daugavpils Jelgava Jēkabpils Jūrmala Liepāja Rēzekne Valmiera Ventspils

2019 1207 1300 754 1125 883 943 1158 773 1184 1157

2020 1271 1343 792 1117 931 993 1245 860 1258 1125

1399
1457

955

1433

1024

1389

979

1187

Latvija Rīga Daugavpils Jelgava Jūrmala Liepāja Rēzekne Ventspils



Liepājas valstspilsētas sociālekonomiskais pārskats 2021 

 

 

27 

 

Bruto darba samaksas fonds sadalījumā pa nozarēm Liepājā 2020. gadā17 

 
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. 2020. gadā 

pakalpojumu sektora bruto darba samaksas fonds bija 55,1% no kopējā darba samaksas fonda, bet preču ražošanas sektorā 

44,9%. Pakalpojumu sektorā vislielākais darba samaksas fonds 2020.gadā bija izglītības (19,3%), transporta un uzglabāšanas 

nozarē (17,7%), un tirdzniecības un automobiļu remonta nozarē (17,8%), bet vismazākais nekustamo īpašumu nozarē (3,4%) 

un izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu (4,6%). Preču ražošanas sektorā vislielākais bruto darba samaksas fonds 

2020. gadā bija ieguves un apstrādes rūpniecībā (58,0%), bet vismazākais energoapgādes nozarē (1,5%) un zvejniecības un 

lauksaimniecības nozarē (2,5%). 

  

 
17 Centrālā statistikas pārvalde 
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Bruto darba samaksas fonda pārmaiņas pa nozarēm Liepājā 2020. gadā (% pret 2019. gadu)18 

 
2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu kopējais darba samaksas fonds Liepājā palielinājies par 4,0%, t.sk. preču 

ražošanas sektorā par 7,9%, bet pakalpojumu sektorā par 1,1%. 

2020. gadā pakalpojumu sfērā darba samaksas fonds palielinājies valsts pārvaldes, izglītības un veselības 

aprūpes nozarēs. Pārējās pakalpojumu sfēras nozarēs darba samaksas fonds samazinājās. Galvenais 

ietekmējošais faktors Covid-19 pandēmijas ierobežojošie pasākumi.   

Preču ražošanas sektorā darba samaksas fonds samazinājies tikai ūdensapgādes nozarē. Straujākais darba 

samaksa fonda palielinājums bijis būvniecības nozarē – 10,2%.   

 

  

 
18 Centrālā statistikas pārvalde 
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