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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 

2015. gads Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei (turpmāk – Liepājas SEZ 
pārvalde) ir bijis nozīmīgs, noslēgti gan Eiropas Savienības (turpmāk – ES)  Kohēzijas fonda 
attīstības un vides projekti, gan izmantojot dažādas inovatīvas metodes, sasniegts otrs lielākais 
kravu apgrozījums pēc ostas saimnieciskās darbības atjaunošanas 1991. gadā.  

 
2015. gada nogalē tika pabeigts ES Kohēzijas fonda projekts “Liepājas ostas padziļināšana”, 
kura ietvaros ir veikta Liepājas ostas kuģu ceļa padziļināšana līdz 12,5m dziļumam, Brīvostas 
akvatorijas padziļināšana līdz 12,0m dziļumam, savukārt Ziemas ostas akvatorijas un Loču 
kanāla padziļināšana līdz 7,0m dziļumam, gan projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas 
Liepājas ostas kanāla attīrīšana, I kārta” četru pilotprojektu īstenošanas rezultātā atbrīvota 
kanāla akvatorija no tehnogēnā piesārņojuma un samazināts piesārņoto nogulumu apjoms. 

 
Pilnveidojot Liepājas ostas darbību un izmantojot mūsdienu tehnoloģijas iespējas, esam pirmā 
no Latvijas ostām, kura ieviesa loču elektroniskās kvītis, paātrinot datu saziņas apmaiņu un 
pieejamību starp loci un Ostas kapteiņa dienesta operatoriem. 

 
Kā viens no ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas padziļināšana” pozitīvajiem 
rādītājiem ir ostas kravu apgrozījuma pieaugums par 5,9%, sasniedzot 5,611 milj. tonnu kravu 
apgrozījumu 2015. gadā, bet šis gads īpaši iezīmējies ar kravu rekordiem un novitātēm kravu 
pārkraušanā, stividora spēlētāju maiņu (Liepāja speciālās ekonomiskās zonas akciju 
sabiedrība “Liepājas osta LM” aktīvus iegādājas un saistības pārņēma Liepāja speciālās 
ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP”) un jaunu prāmju līnijas izveidi “Liepāja – 
Nīneshamna” (Zviedrija), kuru nodrošina prāmju operators “Stena Line”. 

 
Jau gada sakumā, ostas stividors SIA LSEZ “Liepaja Bulk Terminal Ltd.” iekrāva līdz šim 
lielāko kravu – 54,2 tūkst. tonnas kviešu un miežu, kuģa iegrimei sasniedzot -11,1m, savukārt 
pāris mēnešu vēlāk jau tika uzstādīts jauns rekords - 54,7 tūkst. tonnas kviešu un miežu, kas 
pagaidām ir lielākā krava, kas izvesta no Liepājas ostas, bet gada noslēgumā, termināls 
sasniedza vēl nebijušu graudaugu kravu apgrozījumu mēnesī – 330,0 tūkst. tonnas. Projekts 
“Liepājas ostas padziļināšana” paredz panamax klases kuģu pieļaujamo iegrimi ar pilnu kravu 
līdz 11,0m, bet, lai pilnībā veiktu maksimālo kuģa iekraušanu, eksperimentālā kārtā graudu 
pārkraušana tika turpināta atklātā jūrā, kuģa iekraušanai izmantojot otru kuģi, kas ir speciāli 
aprīkots un piemērots šādiem darbiem. 
 
Tāpat ostā strādājošie komersanti atrada jaunus risinājumus kravu apgrozījuma palielināšanai, 
dažādojot uzņēmējdarbību un piedāvājot jaunus kravu veidus, piemēram, Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību LSEZ SIA “DG Termināls” gada 
sākumā uzsāka biodīzeļdegvielas ražošanu, savukārt sadarbojoties diviem Liepājas ostas 
stividoriem SIA LSEZ “Laskana” un Liepāja speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers 
Stividors LP”, tur pat Liepājas ostā, no bērza papīrmalkas saražoja augstas kvalitātes koksnes 
šķeldu, no kurām 32,3 tūkst. tonnas ar panamax klases kuģi eksportēja uz Turciju, bet, līdz ar 
sankcijām pret Krieviju un Krievijas rubļa devalvāciju un tam sekojošo RO-RO kravu plūsmu 
samazināšanos, Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA piesaistīja negabarīta kravas jeb NATO 
militāro tehniku.  Kopumā ar prāmju operatoru “Stena line” no Vācijas tika atvestas 178 
militārās tehnikas vienības, kas tālāk pa dzelzceļu nogādātas gan uz Rīgu, gan kaimiņvalstīm.   

 
2015. gadā pozitīvus darbības rezultātus uzrādījušas arī 38 Liepājas SEZ kapitālsabiedrības, 
veicot investīcijas 2,885 milj. EUR apmērā par kuriem var saņemt nodokļu atvieglojumus, 
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kopējais neto apgrozījums bija 168,068 milj. EUR, kas ir par 13,1%  vairāk nekā gadu 
iepriekš un liecina par Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ražošanas un pārstrādes apjomu 
pieaugumu. No kopējā neto apgrozījuma 58,7% bija eksporta apgrozījums jeb 98,721 milj. 
EUR, galvenās produkcijas eksporta valstis - Dānija, Amerikas Savienotās Valstis, Vācija, 
Zviedrija u.c 

 
Līdz ar apgrozījuma un ražošanas apjomu pieaugumu, Liepājas SEZ kapitālsabiedrībās vidēji 
tika nodarbināti 2043 darbinieki, kuru vidējā darba alga sasniedza EUR 859,96, kas ir par 
37,8% lielāka nekā vidēji Liepājas pilsētā. 
 
2015. gadā turpināta iesāktā tradīcija, konkurss ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums”,  
2015. gadā par pirmās vietas ieguvēju žūrija atzina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DG Termināls”, kurš ir vienīgais Liepājas ostas 
komersants, kas savu darbību organizē atbilstoši starptautiskajam vides pārvaldības 
sertifikātam  ISO 14001:2004, īpaši rūpējoties par bīstamajiem atkritumiem un šķirojot 
sadzīves atkritumus. Realizēti tādi vairāki mārketinga, reklāmas un publicitātes pasākumi, kā 
dalība starptautiskajās kravu pārvadājumu, transporta un loģistikas nozares izstādēs un 
tirdzniecības misijās (realizēta sadarbībā ar   LIAA atbalstu  projekta  “Ārējo tirgus apgūšana-
ārējais mārketings” ietvaros), sniegtas publikācijas biznesa žurnālā „KЛACC”, „Maģistrāle”, 
“Kapitāls” un žurnālā „Liepājas vēstules”, rīkotas izbraukuma preses sanāksmes, lai žurnālisti 
klātienē varētu sekot līdz notiekošajam kā tiek apgūti ES struktūrfondu līdzekļi un attīstīta 
infrastruktūra Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, tai skaitā  Liepājas SEZ 
kapitālsabiedrībās un  Liepājas ostā.  

 
Sekojot līdz pasaules notikumiem, 2015. gadā Liepājas ostā pirmo reizi notika vērienīgas 
civilās aizsardzības mācības, kuru mērķis bija apzināt iekšējos un ārējos riskus un paredzēt 
civilās aizsardzības pasākumus, lai novērstu/samazinātu pastāvošos draudus darbiniekiem, 
iedzīvotājiem, īpašumiem un videi paaugstināta drošības līmeņa apstākļos. Mācībās tika 
iesaistīti visi ostā esošie dienesti un termināli.  

 
Esam gandarīti par Liepājas SEZ pārvaldes Jahtu ostas attīstību un servisa kvalitāti, tam par 
apliecinājumu, Liepājas SEZ pārvaldes Jahtu ostai, 2015. gadā tika piešķirts “Zilais karogs”, 
kas ir viena no piecām globālā Vides izglītības fonda (FEE International) programmām un 
balstīta uz 29 stingriem ūdens kvalitātes, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, 
labiekārtojuma un servisa kritērijiem. Liepājas Jahtu osta ir viena no nedaudzajām jahtu ostām 
Latvijā, kuru rotāja pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts.  

 
Savukārt 2015. gadu Liepājas SEZ pārvalde noslēgusi ar 10,34 milj. EUR pamatdarbības neto 
apgrozījumu, kas ir par 10% jeb 949 tūkst. EUR vairāk nekā iepriekšējā periodā. Finansiālais 
2015. gada rezultāts ir peļņa – 516 tūkst. EUR.  Aizvadītajā gadā, līdz ar kravu apgrozījuma 
pieaugumu par 5,9%, palielinājies Liepājas SEZ pārvaldes galvenais ieņēmumu veids  – ostu 
maksas - par 888 tūkst. EUR 

 
Šie ir tikai daži no 2015. gada notikumiem, Liepājas speciālā ekonomiskā zona un Liepājas 
osta attīstās, pilnveidojas un piemērojas mūsdienu apstākļiem, kas kā impulss atspoguļojas tās 
darbības rezultātos.  

 
 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks  
Jānis Lapiņš 
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1. VISPĀRĒJA  INFORMĀCIJA 
 

Nosaukums  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 

Juridiskais statuss 
Valsts un pašvaldības izveidota atvasināta publisko 
tiesību juridiska persona, kas atrodas MK pārraudzībā 

Dibināšana 

Izveidota 1997.gada 1. martā ar darbības termiņu līdz 
2035. gada 31. decembrim 
 
Kopš 1997. gada 18. marta ir Liepājas ostas pārvaldes 
tiesību un saistību pārņēmēja un saskaņā ar Likumu par 
ostām veic ostas pārvaldes funkcijas. 

Likumdošana 

Latvijas Republikas 1997. gada 17. februāra  „Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas likums”, Ministru Kabineta 
1997.gada 23.septembra noteikumi Nr.336 „Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums”, 
Latvijas Republikas 1994.gada 22.jūnija „Likums par 
ostām” un citi tiesību akti  

Juridiskā adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, Latvija, LV-3401 

Pārvaldnieks  
Jānis Lapiņš (no 2016.gada 10.jūnija, valdes lēmums 
Nr.47  ) 

Teritorija  

Liepājas ostas teritorija -  1182 ha 
Pilsētas industriālā teritorija -543 ha 
Starptautiskā lidosta “Liepāja” – 251 ha 
Bijusī militārā bāze “Karosta” – 1763 ha 

ISO Sertifikāts  LVS EN ISO 9001:2008 
 
LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDES STRUKTŪRA 

 

 
 

1.attēls Liepājas SEZ pārvaldes struktūra 
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2. LIEPĀJAS OSTAS DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2015. gadā Liepājas ostā darbojas 14 stividoru kapitālsabiedrības, 17 kuģu aģentūras, kravu 
ekspeditori, muitas brokeri un citi ostas pakalpojumu sniedzēji.  

 
Liepājas ostas kravu apgrozījums 2015. gadā sasniedza 5611441,66 tonnas kravu (+ 5,9% 
pieaugums salīdzinot ar 2014. gada rezultātiem), tas ir otrs lielākais kravu apgrozījums pēc 
ostas darbības atjaunošanas 1991. gadā.  

 
Diagramma Nr. 1 

 
2015. gadā apkalpoti 1343 kuģi (- 2%), pārkrautas 33657 RO-RO vienības (- 7%), 3669 
konteineri TEU (+ 1%) un iebraukuši / izbraukuši 39782 pasažieri (- 6%). 

 

BERAMKRAVAS 

 
2015. gadā lielākais kravu apgrozījums 3,923 milj. tonnu  (+ 7,9%) jeb 70% no visām 
Liepājas ostā pārkrautajām kravām bija beramkravu segmentā, skatīt tabulu Nr.1.  

Tabula Nr. 11 

BERAMKRAVAS 
Nosūtīts Saņemts 

Kopā 
% 15/14 

% no 
kopējā 
kravu 

apgrozījuma
2015 2014 

3293,1 630,6 3923,7 3635,2 7,9 70% 
labība un labības produkti 2687,9 213,6 2901,5 2753,5 5,4 52% 

jēlcukurs 0,0 69,8 69,8 0,0 100,0 1% 
ogles  50,5 0,0 50,5 46,9 7,8 1% 
rūda 0,0 4,1 4,1 0,0 100,0 0% 

kūdra 8,5 0,0 8,5 11,3 -24,7 0% 
ķīmiskās kravas  (t.sk 
minerālmēsli) 

87,8 25,7 113,4 94,8 19,7 2% 

celtniecības materiāli 364,5 203,6 568,1 511,0 11,2 10% 

koksnes šķelda 93,9 0,0 93,9 79,8 17,7 2% 

dažādi metāli 0,0 4,0 4,0 0,0 100,0 0% 

zāģmateriāli 0,0 5,2 5,2 0,0 100,0 0% 
pārējās beramkravas 0,0 104,6 104,6 138,0 -24,2 2% 

                                                      
1 Kravu apgrozījums norādīts tūks.t. 

3,0 3,3

4,3
4,8 4,5 4,5

4,0 4,0 4,2 4,3 4,3
4,8

7,4

4,8 5,2 5,6

0,4 0,5 0,6 0,6 0,7
0,7 0,6 0,7 0,6

0,5 0,6
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1,7 1,1 0,9 0,92,6 2,8
3,7

4,2
3,8 3,8 3,4 3,3 3,6 3,8 3,7 3,6
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3,7
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2,0
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5,0
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8,0
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Kravu apgrozījums Liepājas ostā 2000 -2015 (milj.t.)

Ostas kravu apgrozījums,milj.t, tai skaitā: Saņemtās kravas, milj.t. Nosūtītās kravas, milj.t.
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labība un labības 
produkti

74%

ogles 
1%

cukurs
2%

ķīmiskās kravas  
(t.sk. minerālmēsli)

3%

celtniecības 
materiāli

15%
koksnes šķelda

2%
pārējās 

beramkravas
3%

Beramkravu struktūra (%) 2015.gadā

Ievērojamākie notikumi: Graudu pārkraušana atklātā jūrā, kuru veica LSEZ SIA “Liepaja 
Bulk Terminal”, sadarbojoties Liepājas ostas stividoriem LSEZ SIA “Laskana” un LSEZ SIA 
“Ekers Stividors LP” ostā saražota koksnes šķelda un pirmo reizi pārkrauts jēlcukurs 0.069 
milj. tonnu no Brazīlijas. 

 
Diagramma Nr. 2 

 

ĢENERĀLKRAVAS 

 
Otra lielākā kravu grupa bija ģenerālkravas, kuru apgrozījums 2015. gadā sasniedza 1,324 
milj. tonnu (+1%) jeb 24% no visām Liepājas ostā pārkrautajām kravām, skatīt tabulu Nr.2. 
 

Tabula Nr. 22 

ĢENERĀLKRAVAS 
Nosūtīts Saņemts 

Kopā 
% 15/14 

% no kopējā 
kravu 

apgrozījuma2015 2014 

1028,2 296,7 1324,9 1312,0 1,0 24% 
metāllūžņi 0,0 0,0 0,0 3,0 -100,0 0% 
melnie metāli un tā izstrādājumi 138,2 2,9 141,1 4,3 3181,6 3% 
krāsainie metāli un tā izstrādājumi 17,6 1,5 19,1 23,7 -19,6 0% 
ferokausējumi 0,0 9,9 9,9 0,0 100,0 0% 

apaļkoki 490,3 3,2 493,5 453,3 8,9 9% 

zāģmateriāli 0,0 0,0 0,0 2,5 -100,0 0% 

Roll on/Roll off 382,2 278,4 660,6 819,3 -19,4 12% 

pārējās ģenerālkravas 0,0 0,8 0,8 5,9 -86,4 0% 
 
Ievērojamākie notikumi: Prāmju līnija “Liepāja – Nīneshamna” (Zviedrija), kuru nodrošina 
prāmju operators “Stena Line”, Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA piesaistīja negabarīta 
kravas jeb NATO militāro tehniku.  Kopumā ar prāmju operatoru “Stena line” no Vācijas tika 
atvestas 178 militārās tehnikas vienības, kas tālāk pa dzelzceļu nogādātas gan uz Rīgu, gan 
kaimiņvalstīm.  
 
 

 

                                                      
2 Kravu apgrozījums norādīts tūks.t. 
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Diagramma Nr. 3 

 

LEJAMKRAVAS 

 
Lejamkravu apgrozījums veidoja 0,362 milj. tonnu (+2,9%) jeb 6% no visām Liepājas ostā 
pārkrautajām kravām, skatīt tabulu Nr.3. 

Tabula Nr. 33 

LEJAMKRAVAS 
Nosūtīts Saņemts 

Kopā 
% 15/14 

% no kopējā 
kravu 

apgrozījuma2015 2014 

359,6 3,2 362,8 352,6 2,9 6% 

jēlnafta 51,9 0,0 51,9 134,1 -61,3 1% 

naftas produkti (t.sk dīzeļdegviela) 237,9 2,7 240,6 162,6 48,0 4% 
ķīmiskās kravas 66,9 0,5 67,4 56,0 20,4 1% 

pārējās lejamkravas 2,8 0,0 2,8 0,0 100,0 0% 

 
Ievērojamākie notikumi: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību LSEZ SIA “DG Termināls” uzsāka biodīzeļdegvielas ražošanu. Ražotnes maksimālā 
jauda   mēnesī ir 800 m3 biodīzeļdegvielas, bet ieguldīto investīciju apjoms  ~ 500 tūkst. 
EUR.  

 
Diagramma Nr. 4 

                                                      
3 Kravu apgrozījums norādīts tūks.t. 

apaļkoki
37%

metāli un metāla 
iztrādājumi

13%pārējās 
ģenerālkravas

0%

Roll on/Roll off
50%

Ģenerālkravu struktūra (%) 2015.gadā

jēlnafta
14%

naftas produkti  
(tai skaitā 

dīzeļdegviela)
66%

ķīmiskās kravas
19%

pārējās 
lejamkravas

1%

Lejamkravu struktūra (%) 2015.gadā
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2015. gadā lielāko kravu apgrozījumu nodrošināja LSEZ SIA „Liepāja Bulk Terminal Ltd.” 
2150308,48, tas ir par 6,2% vairāk nekā gadu iepriekš. Otrs lielākais kravu apgrozījums 
bija LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” - 1494489,02 tonnu kravu apgrozījumu, tas ir par 26,7% 
vairāk nekā 2014. gada LSEZ AS “Liepājas osta LM” darbības rādītājiem, savukārt 2015. 
gadā  lielākais kravu apgrozījuma pieaugums bija  LSEZ SIA ”Mols L” (+451,1%), palielinot  
kravu apgrozījumu no 43575,37 tonnām 2014. gadā līdz 240156,50 tonnām 2015. gadā, skatīt 
tabulu Nr. 4. Tabulā parādīts stividoru kapitālsabiedrību specializācija un kravu apgrozījums 
2015. gadā (tūkst.t).  

 
KRAVU APGROZĪJUMS LIEPĀJAS OSTĀ 2015. GADĀ (tūkst.t) 

        Tabula Nr.4 

Stividori Kravu specializācija 
Kravu apgrozījums 

(tūkst.t) 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
akciju sabiedrība „LIEPĀJAS OSTA 
LM”/ Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas SIA „Ekers Stividors LP” 

Graudaugu un lauksaimniecības 
produkti. Metāla izstrādājumi, 

kokmateriāli un cements 
1 494 489.02 

SIA LSEZ „LIEPAJA BULK 
TERMINAL Ltd” 

Labības un graudaugu produkti 2 150 308.48 

Liepājas SEZ „TERRABALT” SIA 
Ro-Ro,  Ro –PAX, ģenerālās 

kravas 
692 297.46 

SIA LSEZ „LASKANA” 

Kokmateriāli, papīrmalka, 
kamīnmalka un biokurināmais – 

šķelda, skaidu briketes un 
granulas 

248 041.00 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DG 
TERMINĀLS” 

Naftas un ķīmiskās lejamkravas 
– smēreļļa, bāzes eļļa, nafta un 

mazuts 
214 775.20 

SIA LSEZ „DUNA” 
Akmeņogles, briketētā kūdra, 

kokskaidu un saulespuķu 
granulas, koksa smalkumi 

189 145.24 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
sabiedrība „BALTIC 
TRANSSHIPMENT CENTER” SIA 

Labības produkti, graudaugi un 
koku skaidu granulas 

106 065.23 

„METSA FOREST LATVIA” SIA Kokmateriāli, papīrmalka 96 069.68 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
sabiedrība „MOLS L” SIA 

Zāģmateriāli, šķelda, cukurbiešu 
melase 

240 156.50 

SIA LSEZ „TRANSIT TERMINĀLS” 
Akmeņogļu drava, nafta, bāzes 

eļļa, smēreļļa 
73 330.04 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„GLEN OIL” 

Naftas produkti, mazuts, 
kurināmā degviela 

4 544.84 

LSEZ „PIEMARE” AS 
Metāla izstrādājumi, kravas uz 

paletēm un big bag maisos, 
refrižaratorkravas 

28 630.08 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
SIA „GI Termināls” 

Bāzes eļļa, smēreļļa 68 863.94 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
„MARILAT SK” SIA 

 

Papīrmalka, apaļkoki, koka 
paletes 

4 724.96 
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3. LIEPĀJAS SPECIĀLAS EKONOMISKĀS ZONAS 
KAPITĀLSABIEDRĪBU REZULTĀTI  

 
Saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Liepājas SEZ kapitālsabiedrības ir 
nodibinātas vai pārveidotas Liepājas SEZ teritorijā esošas Liepājas SEZ kapitālsabiedrības, 
kuras noslēgušas līgumu ar Liepājas SEZ pārvaldi par komercdarbības veikšanu Liepājas SEZ 
teritorijā.  
 
Liepājas SEZ teritorijā ir iespējami sekojoši komercdarbības veikšanas varianti:  
 darbība Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusā, saņemot tiešos nodokļu 

atvieglojumus; 
 darbība Liepājas Brīvās Zonas kapitālsabiedrības statusā, saņemot netiešos nodokļu 

atvieglojumus; 
 darbība vispārējā kārtībā bez Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa.  

 
Diagramma Nr.5 

 
 
 

Līdz 2015. gada 31. decembrim Liepājas SEZ statusā veiksmīgi darbojas 38 
kapitālsabiedrības, kas 2015. gadā kopumā veikušas investīcijas  EUR 2885865,52 apmērā, no 
kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides. Šobrīd, 38 Liepājas SEZ kapitālsabiedrību kopā 
veiktie ieguldījumi uz 2015. gada 31. decembri, par kuriem var saņemt nodokļu 
atvieglojumus, ir EUR 133504884,72 (kopējā ieguldījumu summa tiek uzskaitīta šobrīd 
Liepājas SEZ statusā esošām kapitālsabiedrībām no ieguldījuma līguma noslēgšanas brīža, 
taču ieguldījuma summa var mainīties, ja kapitālsabiedrība izslēdz veiktos ieguldījumus vai 
beidz savu darbību kā Liepājas SEZ kapitālsabiedrība).  

 
Puse no Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām ir jaunizveidotas Liepājas SEZ darbības laikā, jo 
kapitālsabiedrības izvērtēja, ka šāds komercdarbības statuss paver lielākas peļņas iespējas, 
samazinot kapitālsabiedrības izmaksas, kā arī ir iespējams veikt lielākus ieguldījumus 
kapitālsabiedrības attīstībā. Kopš Liepājas SEZ izveidošanas, kapitālsabiedrības piesaista 
ārvalstu kapitālu (investīcijas) no Dānijas, Lielbritānijas, Igaunijas, Zviedrijas, Krievijas u.c. 
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2015. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statuss tika piešķirts Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas SIA „Ekers Stividros LP”, kura darbības specializācija ir uzglabāšana un 
noliktavu saimniecība, kā arī kravu iekraušana un izkraušana.  
 
2015. gadā ir noslēgti 15 jauni ilgtermiņa nomas līgumi un 5 jauni zemes nomas tiesību 
rezervēšanas līgumi, kas apliecina, ka investori Liepājas SEZ teritoriju uzskata par piemērotu 
komercdarbības veikšanai.   

 

LIEPĀJAS SEZ KAPITĀLSABIEDRĪBU IEGULDĪJUMI 
 

Kā liecina kapitālsabiedrību iesniegtie darbības pārskati, 2015. gadā Liepājas SEZ 
kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas bija EUR 2 885 865,52 (modernās tehnoloģijas, 
būvniecība un nemateriālie ieguldījumi), no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides. Taču tā 
ir tikai daļa no kapitālsabiedrību veiktajiem ieguldījumiem, jo kapitālsabiedrības veic 
ieguldījumus, par kuriem nav tiesības piemērot nodokļu atvieglojumus, piemēram, ja projekta 
līdzfinansējums tiek saņemts no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk- LIAA) 
vai Lauku atbalsta dienesta, tad līgums ar Liepājas SEZ pārvaldi par ieguldījumu projekta 
veikšanu netiek noslēgts.  2015. gadā šo ieguldījumu apjoms ir EUR 7734007,74. Kopumā 
kapitālsabiedrību veiktais investīciju apjoms 2015. gadā ir EUR 10619 873,26. 

 
 

Diagramma Nr. 6 

Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi 2013. – 2015.gads,  
par kuriem var saņemt tiešo nodokļu atlaides (milj. EUR) * 

 
* Veikto investīciju summas ir noapaļotas. 

 
Ievērojamākās investīcijas 2015. gadā, kuras kopsummā pārsniedza EUR 500000,00 un par 
kurām var piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus, veikušas SIA LSEZ „DUNA” un LSEZ 
„Jensen Metal” SIA. 

 
Liepājas SEZ kapitālsabiedrības, kas spējušas 2015. gadā saglabāt darba vietu skaitu un 
apgrozījumu, nodrošināt darba algu, kas pārsniedz noteikto minimālo algu Latvijas valstī, un 
veikušas investīcijas noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas SEZ norādītajā 
teritorijā ir:  
 Liepājas SEZ „TERRABALT” SIA; 
 SIA LSEZ „DUNA”;  
 SIA LSEZ „LIEPAJA BULK TERMINAL LTD”; 
 SIA LSEZ „RT metāls”; 

Modernās tehnoloģijas Būvniecība Nemateriālie ieguldījumi Ieguldījumi kopā

2013 4,6357 2,86 0 7,4957

2014 2,5007 2,5376 0,0118 5,0501

2015 1,7285 1,1557 0,0016 2,8858
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 LSEZ „Jensen Metal” SIA; 
 „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA;  
 SIA LSEZ „Caljan Rite-Hite Latvia”; 
 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA „HIDROLATS”; 
 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „Lesjofors Gas Springs” SIA; 
 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA „GI Termināls”; 
 SIA LSEZ „TRANSIT TERMINĀLS”; 
 SIA LSEZ „Meta-Plast”. 

 

DARBA VIETAS UN VIDĒJĀS ALGAS 

 
Lai iegūtu Liepājas SEZ kapitālsabiedrību statusu, kapitālsabiedrībai ir jānodrošina darba 
vietas un algu apjoms, kas nedrīkst būt mazāks par noteikto minimālo algu Latvijas valstī.  
2015. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrībās vidēji tika nodarbināti 2043 darbinieki. 

 
 

Diagramma Nr. 7 

 
 
 

Darba vietu samazinājums 2015. gadā ir saistīts ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
akciju sabiedrības „LIEPĀJAS OSTA LM” ilgstošajām grūtībām pildīt parādsaistības, kā arī 
ar AS KVV Liepājas metalurgs nespēju atjaunot savu darbību un kravu plūsmu caur Liepājas 
ostu - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība „LIEPĀJAS OSTA LM” 
apkalpoja šī komersanta kravas. 
 
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:  
 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība „KRASTS INVESTS” SIA – 1 darba 

vieta;  
 SIA LSEZ „Duna” – 1 darba vieta;  
 LSEZ „PIEMARE” AS – 1 darba vieta;  
 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „PK INVEST” SIA– 1 darba vieta;  
 SIA LSEZ „TRANSIT TERMINĀLS” – 1 darba vieta;  
 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA „BALTKOM”– 2 darba vietas;  
 Liepājas LSEZ „TERRABALT” SIA”– 3 darba vietas;  
 SIA LSEZ „Meta-Plast” – 3 darba vietas;  
 „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA – 4 darba vietas;  
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 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „KOLUMBIJA LTD” SIA – 4 darba vietas;  

 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA „GI Termināls” – 5 darba vietas;  
 LSEZ „RT metāls” – 6 darba vietas;  
 LSEZ „Jensen Metal” SIA – 9 darba vietas;  
 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA „Ekers Stividors LP” – 11 darba vietas; 
 SIA LSEZ „LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” – 21 darba vieta;  
 SIA LSEZ „Caljan Rite-Hite Latvia” – 24 darba vietas;  
 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „Lesjofors Gas Springs” SIA – 25 darba vietas; 
 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA „HIDROLATS” – 29 darba vietas. 

 
Diagramma Nr.8 

 

Liepājas SEZ kapitālsabiedrībās mēneša vidējā bruto darba alga uzrādīta EUR 859,96. Pēc 
Liepājas pilsētas domes sniegtās informācijas 2015. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa 
Liepājas pilsētā bija EUR 624,00.  

 

EKSPORTS 
 
2015. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrību kopējais neto apgrozījums bija EUR 
168068369,72. No kopējā neto apgrozījuma 58,74% ir bijis eksporta apgrozījums, kas sastāda 
EUR 98721411,00. 

Diagramma Nr. 9 
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0,00

20000000,00

40000000,00

60000000,00

80000000,00

100000000,00

120000000,00

140000000,00

160000000,00

180000000,00

Liepājas SEZ kapitālsabiedrību neto apgrozījums un eksports 
(EUR) (2009.-2015.gads)



14 
 

Galvenās Liepājas SEZ kapitālsabiedrību produkcijas eksporta valstis ir Dānija, Amerikas 
Savienotās Valstis, Vācija, Zviedrija u.c. 

 
No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija 
SIA LSEZ „LASKANA”, SIA LSEZ „RT metāls”, „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, Liepājas 
Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DG TERMINĀLS”, LSEZ 
SIA „Lesjofors Springs LV”, LSEZ „Jensen Metal” SIA, SIA LSEZ „Caljan Rite-Hite 
Latvia”, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „Lesjofors Gas Springs” SIA, „Trelleborg 
Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA, SIA LSEZ „Meta-Plast” un Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas „LAUMA  FABRICS” SIA.   

 

4. LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS FINANSIĀLIE 
REZULTĀTI  

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 2015. gadu noslēdza ar 10340 tūkst. EUR 
pamatdarbības neto apgrozījumu, kas ir par 949 tūkst. EUR jeb 10% vairāk kā iepriekšējā 
periodā. 2015. gada finansiālais rezultāts ir peļņa 516 tūkst. EUR. Galvenais ieņēmumu veids 
- ostu maksas - palielinājušās par 888 tūkst. EUR, kas saistīts ar kravu apgrozījuma 
pieaugumu par 5,9%. 

 
Liepājas SEZ pārvaldes spēju dzēst savas saistības uz  2015. gada 31. decembri raksturoja 
likviditātes rādītāji: likviditātes kopējais koeficients -0,19 (aprēķināts kā bilances apgrozāmo 
līdzekļu kopsummas attiecība pret īstermiņa saistībām). Finansiālo neatkarību raksturoja 
saistību koeficients - 1,02, visu bilances saistību (izņemot nākamo periodu ieņēmumus) 
attiecība pret pašu kapitālu. Salīdzinot ar gada sākumu, pašu kapitāls un uzkrājumi ir 
palielinājušies par 545 tūkst. EUR, saistības par  9416 tūkst. EUR, savukārt nākamo periodu 
ieņēmumi par 6740 tūkst. EUR. 
 
Likviditātes rādītāji būtiski uzlabojās nākamā perioda pirmajā ceturksnī, kad tika dzēstas 
īstermiņa saistības 8,083 milj. EUR apmērā, atmaksājot valsts aizdevumu no saņemtiem ES 
Kohēzijas fonda maksājumiem. Saskaņā ar nerevidēto pirmā ceturkšņa pārskatu 2016. gada 
31. martā likviditātes koeficients bija pieaudzis līdz 0,99 un saistību koeficients bija 
samazinājies līdz 0,57. 

 
Diagramma Nr.10 
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Liepājas SEZ pārvaldes 2015. gada ieņēmumu sadalījums

Ienākumi no ostas maksām Ienākumi no ostas pakalpojumiem

Ienākumi no nomas Ienākumi no pārējiem pakalpojumiem

Citu periodu ienākumi Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
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Diagramma Nr.11 

 
 

IEŅĒMUMU IZLIETOŠANA VAI ZAUDĒJUMU SEGŠANA 

 
Saskaņā ar Likumu par ostām, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu un Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumu par gada finanšu rezultātu (ieņēmumi vai 
zaudējumi) tiek palielinātas vai samazinātas iestādes rezerves. 2015. gadā rezerves 
palielinātas par 515574 tūkst. EUR. 

 
Liepājas SEZ pārvalde kārto saimnieciskās darbības un finanšu operācijas pamatojoties uz 
likuma “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu likums”. Publiskajā pārskatā ir ievietota 
apkopotā informācija par iestādes finansiālo situāciju, detalizētāka informācija ir pieejama 
publiskotajā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 2015. gada pārskatā. 

 
Tabula Nr.5 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2015. gadu 
 

 2015 2014
 EUR  EUR 

Neto apgrozījums 10 340 955  9 392 335 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (10 198 481)  (9 847 060) 
Bruto peļņa / (zaudējumi) 142 474  (454 725) 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 584 465  1 744 100 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (19 127)  (23 983) 
Uzkrājumu izmaiņas (65 882)  (117 746) 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 
ieņēmumi 

37 165  32 911 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas 
izmaksas 

(162 532)  (99 751) 

Peļņa pirms nodokļiem 516 563  1 080 806 
Pārējie nodokļi (989)  (599) 

Pārskata gada peļņa  515 574  1 080 207 

4 045 621

33 733
2 938 170

665 128

1 607 382 87 646

108 961 711 840 19 127

Liepājas SEZ pārvaldes 2015. gada izmaksu sadalījums

Materiāli, remonti, pakalpojumi
Ostas dziļuma uzturēšana
Darba samaksa
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
Apdrošināšanas izdevumi
Transporta uzturēšanas izdevumi
Organizatoriskie izdevumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
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  Tabula Nr.6  
BILANCE 2015. GADA 31. DECEMBRĪ 

 
 

 31.12.2015 31.12.2014.
Aktīvs EUR EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi  
I Nemateriālie ieguldījumi:  

Koncesijas, patenti, licences, datoru programmas 106 596 22 464 
Citi nemateriālie ieguldījumi 1 850 4 070
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem - 31 050 

Nemateriālie ieguldījumi kopā: 108 446 57 584

II Pamatlīdzekļi:  
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 79 152 24 441 103
Iekārtas un mašīnas 48 484 57 696
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 2 507 307 2 574 042
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto  celtniecības objektu 

izmaksas 
357 356 36 540 463 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem - 1 377 811
Pamatlīdzekļi kopā: 82 065 721 64 991 115
  

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 82 174 167 65 048 699

Apgrozāmie līdzekļi  
I Krājumi:  

 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 123 832 142 072
 Avansa maksājumi par precēm 470 24 427

Krājumi kopā: 124 302 166 499

III Debitori:  
 Kuģu aģentēšanas parādi 677 637 880 385
 Citi debitori 1 055 564 1 048 723
 Nākamo periodu izmaksas 10 030 10 830
 Uzkrātie ieņēmumi - 1 560

Debitori kopā: 1 743 231 1 941 498

V Nauda: 49 260 272 817

Apgrozāmie līdzekļi kopā: 1 916 793 2 380 814 

Aktīvu kopsumma 84 090 960 67 429 513
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Informācijai: Liepājas SEZ pārvaldes 2015.gada finansu rezultātu revidents ir neatkarīga 
zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA “PricewaterhouseCoopers”.  
 
Revidenta atzinumu skatīt sadaļā “Pielikumi”. Revidenta atzinuma pamatdokuments: Liepājas 
SEZ pārvaldes 2015.gada finanšu pārskats, apstiprināts ar 2016.gada 11.jūlija valdes  lēmumu 
Nr.47.  
  

 31.12.2015. 31.12.2014. 
 EUR EUR 

Pasīvs   
Pašu kapitāls:   

Pamatkapitāls 314 125 314 125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 14 158 16 395
Rezerves:  

c) nolikumā  noteiktā rezerve 17 441 808 16 361 601
d) pārējās rezerves 198 535 206 099

Nesadalītā peļņa   
b) pārskata gada nesadalītā peļņa 515 574 1 080 207

Pašu kapitāls kopā: 18 484 200 17 978 427

  
Kreditori:  
Ilgtermiņa kreditori:  

Aizņēmumi no kredītiestādēm 8 442 513 1 066 250
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 175 630 1 232 468
Nākamo periodu ieņēmumi 45 011 281 39 144 167

Ilgtermiņa kreditori kopā: 53 629 424 41 442 885

  
Īstermiņa kreditori:  

Aizņēmumi no kredītiestādēm 8 740 845 609 286
Saņemtie avansi 5 926 3 419
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 669 424 5 860 760
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

 
137 308 130 187

Pārējie kreditori 593 174 524 792

Nākamo periodu ieņēmumi 1 476 725 603 989
Uzkrātās saistības 353 934 275 768

Īstermiņa kreditori kopā: 11 977 336 8 008 201

Kreditori kopā: 65 606 760 49 451 086
  

Pasīvu kopsumma 84 090 960 67 429 513
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5. ATTĪSTĪBAS PROJEKTI 
 

Liepājas SEZ pārvalde ir atbildīga par Liepājas SEZ un Liepājas ostas kopējo attīstību, kas 
ietver gan Liepājas SEZ pārvaldes realizējamās aktivitātes, gan uzņēmumu iniciatīvas, kas 
vērstas uz uzņēmumu attīstību Liepājas SEZ teritorijā. Liepājas SEZ pārvalde veic 
ieguldījumus kopējās infrastruktūras attīstībā, tādejādi radot bāzi tālākai Liepājas SEZ un 
ostas attīstībai.  

 
Pamatojoties uz Liepājas SEZ attīstības plānā noteiktajām attīstības prioritātēm, Liepājas SEZ 
pārvalde ir noteikusi šādus ostas funkcionalitātes nodrošināšanai un tālākai attīstībai 
nepieciešamos projektus: 

1. Ostas koplietošanas infrastruktūras rekonstrukcija (projekts: „Liepājas ostas 
padziļināšana”); 

2. Vides infrastruktūras sakārtošana un attīstība (projekts: „Vēsturiski piesārņotās vietas 
Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta”). 

 
2015. gadā tika uzsākta un/vai turpināta šādu projektu un aktivitāšu realizācija, skatīt 

tabulu Nr. 7. 
          Tabula Nr. 7 

Projekta 
nosaukums 

Projekta 
realizācijas laiks 

(gads) 

Pasākuma 
izmaksas tūkst. 

EUR* 

Finansēšanas 
avoti 

Plānotais rezultāts 

Liepājas ostas 
padziļināšana 

2009. – 2015. 54 624 
ES Kohēzijas 
fonds, pašu 

līdzekļi 

Kravu apstrādes efektivitātes 
paaugstināšanās. 

Pamats tālākai ostas attīstībai. 
Vēsturiski 
piesārņotās vietas 
Liepājas ostas 
Karostas kanāla 
attīrīšana, I kārta  

2014. – 2015. 9 600 
ES Kohēzijas 
fonds, pašu 

līdzekļi 

Kopējās vides situācijas 
uzlabošanās. Pamats tālākai 

ostas attīstībai. 

* t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk -PVN) 

 

Projekts „Liepājas ostas padziļināšana” 

 
Projekta kopējās izmaksas: 54.624 milj. EUR, ieskaitot PVN    
 
Projekta realizācijas mērķis:  
Palielināt ostas konkurētspēju ar citām Baltijas ostas Austrumu krasta ostām.  
 
Situācijas apraksts:  
Kopš komercdarbības atsākšanas Liepājas ostas attīstību kavē ierobežotais ūdens dziļums, kas 
ierobežo lieltonnāžās „PANAMAX” un „HANDYMAX” tipa kuģu pilnvērtīgu apkalpošanu. 
Šāda situācija kavē pilnvērtīgu ostas terminālu jaudu noslodzi, līdz ar ko ievērojami 
samazinot Liepājas konkurētspēju ar citām reģiona ostām.  
 
Projekta apraksts: 
Projekts paredz šādas aktivitātes: 

1. Ostas kuģu ceļa un daļēju ostas akvatorijas padziļināšana līdz 12,5m un 12,0m 
dziļumam, 

2. Liepājas ostas kuģu satiksmes vadības centra modernizācija. 
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Ieguvumi no projekta realizācijas:  
Projekta realizācijas rezultātā nodrošināta pilnvērtīga ostas Brīvostas rajona kravu 
pārkraušanas terminālu jaudu noslodze, kā arī radīts pamats ostas tālākai attīstībai un 
konkurētspējas palielināšanai. Uzlabotā ostas infrastruktūra ļauj ievērojami samazināt 
Liepājas ostu apmeklējošo kuģu izmaksas, palielinot lieltonnāžas kuģu lietderīgo kravnesības 
noslodzi un samazinot kuģu dīkstāvju izmaksas nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā. Kravu 
pārvadājumu izmaksu samazināšanās un uzlabotā pieeja ostai no jūras puses veicinās ostas 
kravu apgrozījuma palielināšanos un pilnvērtīgu TEN - T tīkla infrastruktūras noslodzi. 
 
Projekta statuss: 
2009. gada 9. aprīlī Liepājas SEZ pārvalde ar LR Satiksmes ministriju noslēdza līgumu 
„Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”, kas paredz projekta „Liepājas 
ostas padziļināšana” realizāciju līdzfinansēšanu no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem. Projekta 
realizācija tika uzsākta 2009. gada 12. oktobrī, kad tiek noslēgts būvdarbu līgums ar 
padziļināšanas darbu veicēju, kompāniju SIA „Dredging International N.V.”, par brīvostas 
akvatorijas, priekšostas akvatorijas un kuģu kanāla rekonstrukcijas Liepājas ostā darbu izpildi 
par 31.9 milj. EUR (bez PVN). Secīgi, 2009. gada 16. novembrī sākot ostas padziļināšanas 
darbus, tika uzsākta projekta komponentes „Ostas akvatorijas un kuģu ceļa padziļināšana” 
realizācija. Tomēr, ņemot vērā projekta realizācijas gaitā starp Pasūtītāju un Uzņēmēju 
radušās nesaskaņas un Uzņēmēja atteikumu turpināt tālāku projekta realizāciju, 2011. gada 
16. maijā līgums ar SIA „Dregding International N.V.” tika lauzts.  2010. gadā tika uzsākta un 
2011. gadā sekmīgi pabeigta ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Liepājas ostas 
padziļināšana” otrās komponentes „Liepājas ostas kuģu satiksmes vadības centra 
modernizācija” realizācija. Projekta realizācijas ietvaros Personu grupu „HITT & Talsu 
Spriegums” uzstādīja jaunus radarus un video novērošanas kameras, kas ļauj pārskatīt un 
kontrolēt Liepājas ostas akvatoriju, t.sk. Karostas kanālu un Brīvostas rajonu. Jaunā Kuģu 
satiksmes vadības sistēma ir pilnībā digitalizēta un modernākā Latvijā un  Baltijas valstīs. 
Turklāt visas iekārtas – radari, radio serveri, videokameras, ir saslēgtas vienotā sistēmā, kas 
ievērojami atvieglo kuģu vadības dienesta ikdienas darbu. 2013. gada 1. martā tika izsludināts 
jauns konkurss par atlikušo padziļināšanas darbu pabeigšanu, kurā uzvarēja kompānija 
„STRABAG Wasserbau GmbH”, ar kuru 2013. gada 31. oktobrī tika noslēgts līgums 
„Brīvostas akvatorijas, Priekšostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija Liepājas ostā 
(projekta izmaiņas). Būvniecības 1.kārta. Padziļināšana.”. Liepājas ostas padziļināšanas darbi 
tika veiksmīgi pabeigti 2015. gada 30. jūnijā.   
 
Finansējums: 
Projekts finansēts no Liepājas SEZ pārvaldes, valsts un ES Kohēzijas Fonda līdzekļiem. ES 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda 74.33% jeb 32.952 milj. EUR no projekta 
attiecināmajām izmaksām. 
 
 

Projekts „Vēsturiski piesārņotās vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I 
kārta” 

 
Projekta kopējās izmaksas: 9 600 milj. EUR    
 
Projekta realizācijas mērķis:  
Likvidēt vienu no vispiesārņotākajiem objektiem Baltijas jūras baseinā, nodrošinot vides 
aizsardzību un vides infrastruktūras sakārtošanu Liepājas ostas Ziemeļu daļā. 
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Situācijas apraksts:  
Līdz 1994. gadam Liepājas osta funkcionēja kā slēgta PSRS (kopš 1991.gada – Krievijas 
Federācijas) bruņoto spēku karabāze. Minēto bruņoto spēku darbības rezultāta ir notikusi 
ilgstoša Liepājas ostas akvatorijas piesārņošana ar naftas produktiem un smagos metālus 
saturošām vielām un materiāliem, kas koncentrētā veidā ir uzkrājušies ostas akvatorijas 
gultnes nogulumos. Vēsturiskais piesārņojums ir konstatēts Karostas kanāla akvatorijā, kas 
saistāms ar šīs ostas daļas izmantošanas specifiku – kuģu uzpilde ar degvielu un smērvielām, 
kuģu remonts, zemūdeņu bāze, zemūdeņu akumulatoru uzpilde un uzglabāšana.  
 
Projekta apraksts: 
Pirmā izpēte Karostas kanāla akvatorijā tika veikta 1992. gadā, kad uzņēmums „Balt-Ost-
Geo” konstatēja nopietnu kanāla gultnē atrodošos sanesumu piesārņojumu ar naftas 
produktiem un smagajiem metāliem. Secīgi tika veikta virkne kanāla akvatorijas apsekošanu, 
izspēšu un piesārņoto materiālu analīžu, kā rezultātā Karostas kanāla piesārņojuma 
likvidēšanas projekts tika sadalīts divos atsevišķos, patstāvīgi realizējamos posmos: 

1. Sadalošās rievsienas būvniecība un piesārņoto nogulu deponēšanas vietas izveide 
Karostas kanāla Austrumu daļā (rievsienas būvniecība tika pabeigta 2001. gadā); 

2. Piesārņoto nogulumu evakuācija no Karostas kanāla gultnes uz uzbūvēto piesārņojuma 
deponēšanas vietu.  

 
Darbs pie projekta otrās kārtas realizācijas tika sākts 2006. gadā un  2014. gadā rezultējoties 
ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanu. Projekts „Vēsturiski piesārņotās vietas 
Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” ir komplekss aktivitāšu kopums, kas paredz 
atbrīvot kanāla akvatoriju no tur atrodošā tehnogēnā piesārņojuma un samazināt piesārņoto 
nogulumu apjomu, izmantojot dažādas grunts izņemšanas tehnoloģijas, tādejādi, sagatavojot 
kanāla akvatoriju, galīgai piesārņojuma izņemšanai un Karostas kanāla pilnīgai sanācijai.  
 
Ieguvumi no projekta realizācijas:  
Projekta realizācijas rezultātā likvidēts viens no piesārņotākajiem Baltijas jūras Austrumu 
krasta objektiem, ievērojami uzlabojot vides situāciju ostā un pilsētā. Līdz ar projekta 
realizāciju tika radīti priekšnosacījumi Liepājas ostas Karostas rajona ilgtspējīgai attīstībai.  
 
Projekta statuss:  
2014. gada 10. decembrī Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde noslēdza vienošanos par projekta 
„Vēsturiski piesārņotās vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” Nr. 
3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 īstenošanu, kas paredzēja četru pilotprojektu, kuru 
mērķis bija atbrīvot kanāla akvatoriju no tur atrodošā tehnogēnā piesārņojuma un samazināt 
piesārņoto nogulumu apjomu, realizāciju, kas tika uzsākta 2014. un pabeigta 2015. gadā.  
 
Finansējums: 
Projekts finansēts no Liepājas SEZ pārvaldes un ES Kohēzijas fonda līdzekļiem. ES 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda 84.87% jeb 8.024 milj. EUR no projekta 
attiecināmajām izmaksām. 
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