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Azartspēļu nozares raksturojums

Latvijā ir veikti ekonomikas analīzes pētījumi būvniecības, transporta, atkritumu 
apsaimniekošanas un citās nozarēs, taču iepriekš nav veikti visaptveroši pētījumi 
par azartspēļu nozares ekonomisko ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Daļēji 
nozares ekonomikas ietekmi t. sk. salīdzinošā griezumā apskata LSBA 2016. gadā 
publicētais pārskats, kā arī LSBA un Inspekcijas veiktie apkopojumi par azartspēļu 
nozarei specifisku nodokļu un nodevu nomaksu. Latvijas iedzīvotāju attieksmi 
pret azartspēlēm ilustrē 2016. gadā veiktais SKDS pētījums.  
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LICENCĒŠANA

Latvijas Republikā azartspēles un izlozes drīkst organizēt tikai pēc attiecīgo 
azartspēļu vai izložu licenču saņemšanas: 

» licence azartspēļu organizēšanai; 
» licence interaktīvo azartspēļu organizēšanai; 
» licence azartspēļu pakalpojumu sniegšanai. 

Pētījuma veikšanas laikā konstatēts četrdesmit viens uzņēmums, kura 
uzņēmējdarbība ietver NACE R 92 kodu. No tiem tikai 14 ir saņēmuši licences visu 
azartspēļu organizēšanai. Vēl divi uzņēmumi ir saņēmuši licences organizēt 
azartspēles ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, un vēl četri 
uzņēmumi – azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences un nav uzskatāmi par 
azartspēļu organizētājiem Latvijas Republikā.
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UZŅĒMUMU LICENCES UN DALĪBA LSBA
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SPĒĻU ZĀĻU SKAITS
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AZARTSPĒĻU IEKĀRTAS LATVIJĀ
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NETO IEŅĒMUMI NO AZARTSPĒLĒM (MILJ. EUR)
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AZARTSPĒĻU ORGANIZĒŠANAS NETO APGROZĪJUMS 
SADALĪJUMA PA ORGANIZĒTĀJIEM
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INTERAKTĪVO AZARTSPĒĻU ORGANIZĒŠANAS NETO 
APGROZĪJUMS SADALĪJUMA PA ORGANIZĒTĀJIEM
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IIN IEŅĒMUMI NO LAIMESTIEM 2018. GADĀ (TŪKST. EUR)
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IZLOŽU UN AZARTSPĒĻU IETEKMES METASISTĒMA
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UZŅĒMUMU IZDEVUMI 2013.–2017. GADĀ (MILJ. EUR)

Uzņēmumu izdevumi piecu gadu laikā sasnieguši 868 milj. EUR
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IZDEVUMU SADALĪJUMS (MILJ. EUR,%)

15.



CITU NOZARU ATBALSTS
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NODARBINĀTĪBA 2013-2017. GADĀ
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VIDĒJAIS ATALGOJUMS NOZARĒ (EUR/MĒNESĪ)
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IZLOŽU UN AZARTSPĒĻU NODOKLIS UN LICENCĒŠANAS 
NODEVA 2013.–2017. GADĀ (MILJ. EUR)

19.



NOZARES UZŅĒMUMU SAMAKSĀTIE NODOKĻI 
UN NODEVAS 2013.–2017. GADĀ (MILJ. EUR)
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KOPSAVILKUMS

» Deviņu uzņēmumu izdevumu analīze ļauj secināt, ka nozares izdevumi 
pieaug ik gadu, palielinoties arī ietekmei uz citām tautsaimniecības 
nozarēm. Izmaksu pozīciju kāpums var liecināt gan par tendenci, gan 
gadījumu, kas turpmākajos gados, iespējams, neturpināsies, piemēram, 
mainoties azartspēļu regulējumam.  

» Būtiskākās izdevumu pozīcijas, kas neiekļauj valsts noteiktos maksājumus, 
veido inventāra iegāde un ar cilvēkresursiem saistītie izdevumi, kam seko 
ar nekustamo īpašumu uzturēšanu saistītie izdevumi (telpu remonts un 
telpu noma). Absolūtos skaitļos – inventāra iegāde – 239 milj., personāla 
izmaksas – 165 milj., nekustamo īpašumu remonta un uzturēšanas izdevumi 
veidoja EUR 69 milj., telpu noma – EUR 56 milj.
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KOPSAVILKUMS

» 2017. gada novembrī nodarbināja 3624 cilvēkus, no kuriem 3368 ir pilna 
laika darbinieki, bet 256 – nepilna laika darbinieki. Kopumā nozares 
uzņēmumos 2017. gada nogalē strādāja vairāk nekā 3800 darbinieku.  

» Respondenti nodarbināto algām 2013. gadā tērēja nepilnus 25 miljonus 
eiro, bet 2017. gadā – jau gandrīz 40 miljonus eiro. Pilna laika 
nodarbinātība piecu gadu laikā palielinājās par 19%.  

» Laika posmā no 2013. gada līdz 2017. gadam vidējais atalgojums nozarē 
palielinājās par 34%, proti, no 672 EUR (2013) līdz 903 EUR (2017). 
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KOPSAVILKUMS

» Valsts noteiktie maksājumi veido aptuveni 32% no visiem izdevumiem. 
Piecu gadu laikā (2013–2017) deviņi nozares uzņēmumi nodokļos un 
nodevās ir samaksājuši vairāk nekā 281 miljonu EUR, būtiski papildinot 
gan valsts, gan pašvaldību budžetu ieņēmumu sadaļu.  

» 2018. gadā paredzamie ieskaitījumi pašvaldību budžetā no azartspēļu 
nodokļa ir 9,4 milj. EUR, savukārt no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 
balstoties uz 2017. gada datiem un 2018. gada prognozēm, vēl vismaz 5,5 
milj. EUR. Attiecīgi var secināt, ka 2018. gadā pašvaldību budžetu 
ieņēmumos azartspēļu nozare nodokļu veidā iemaksāja ne mazāk kā 15 
miljonus EUR.  

» Balstoties uz VID publiski sniegto informāciju, nozares regulējuma un 
finanšu disciplīnas dēļ izložu un azartspēļu nozarē ir izteikti zems nodokļu 
parādnieku īpatsvars salīdzinājumā ar citām tautsaimniecības nozarēm. 
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Paldies par uzmanību!


