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IEVADS
Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas (LSEZ) attīstības plāns (Attīstības plāns) ir
stratēģisks attīstības plānošanas dokuments 2018. – 2035. gadam, kura mērķis ir:
a)
b)

c)
d)

apzināt LSEZ teritorijā esošos resursus,
saskaņojot ekonomiskās, sabiedrības, vides aizsardzības un citas intereses,
noteikt teritorijas stratēģiskos mērķus, vidēja termiņa un ilgtermiņa
prioritātes,
identificēt stratēģiskās un telpiskās attīstības rīcības kopumus un izstrādāt
teritorijas telpiskās attīstības perspektīvu,
izstrādāt rīcības un finansēšanas plānu tuvākajiem pieciem gadiem.

LSEZ attīstības plāna izstrādi pamato Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas likums –
10.panta 1.daļas 1.punkts un 11.panta 1.punkts.
Attīstības plāns izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas (LR) normatīvo
aktu prasībām, ņemot vērā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, kuros
iekļauti nosacījumi LSEZ teritorijas attīstībai.
Attīstības plānā ir analizēta pašreizējā makroekonomiskā un transporta nozares
situācija starptautiskajā, nacionālajā un reģionālajā ietvarā, prognozēta ekonomikas
attīstība un analizētas Liepājas ostas, LSEZ industriālo teritoriju un Liepājas lidostas
attīstības iespējas. Attīstības plānā izvirzīta LSEZ teritorijas attīstības stratēģija, vīzija,
mērķi un uzdevumi, kā arī izstrādāts detalizēts rīcības plāns LSEZ pārvaldei 2018. –
2035. gadam. Attīstības plāns ir pamatdokuments, kas turpmāk izmantojams, formulējot
konkrētus attīstības plānus īsākam laika posmam.
LSEZ attīstību ietekmē konkurence starp reģiona ostām, kuras savā starpā konkurē par
Austrumu - Rietumu kravu plūsmu apstrādi, un tādējādi, svarīgi ir koncentrēt pūles uz to
kravu piesaisti, kas ir visatbilstošākās tieši Liepājas ostai. Svarīgi ir nodrošināt
sadarbību starp LSEZ pārvaldi un nomniekiem, kas sekmētu pievilcīgu LSEZ tēla
izveidošanu un privāto investīciju piesaisti, jo tuvākajos gados valsts investīciju iespējas
infrastruktūrā būs ierobežotas un pamatā būs jābalstās uz pašu ieņēmumiem un
privātām investīcijām.
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I KOPSAVILKUMS PAR PLĀNA STRATĒĢISKO KONTEKSTU
Šajā nodaļā ir veikts spēkā esošo normatīvo aktu apskats kontekstā ar valsts attīstību,
teritorijas plānošanu un attīstības dokumentiem.
Plāna izstrādes laikā atsevišķi netika analizētas starptautiskās konvencijas,
daudzpusējie un divpusējie līgumi un Eiropas Savienības (ES) tiesību akti, jo visu minēto
dokumentu nosacījumi un prasības ir ietverti Latvijas Republikas (LR) normatīvajā
regulējumā un stratēģiskās plānošanas dokumentos.
LSEZ attīstības plāns 2018. - 2035. gadam, atbilstoši LR likumam “Attīstības plānošanas
likums”, ir uzskatāms par institūcijas vadības dokumentu, kurā attiecīgās institūcijas
atbilstoši savai kompetencei nosaka attīstības plānošanas un budžeta plānošanas
savstarpējo sasaisti un nodrošina attīstības plānošanas dokumentu pēctecīgu
īstenošanu.
Šajā likumā noteikti arī attīstības plānošanā ievērojamie pamatprincipi, kas tika ņemti
vērā plāna izstrādē - ilgtspējīgas attīstības princips, interešu saskaņotības princips,
līdzdalības princips, sadarbības princips, finansiālo iespēju princips, atklātības princips,
uzraudzības un novērtēšanas princips, subsidiaritātes princips, attīstības plānošanas un
normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips, līdzsvarotas attīstības princips, aktualitātes
princips, dokumentu saskaņotības princips.
Plāna kā plānošanas dokumenta tiesisko pamatu veido:







2009. gada 1. janvāra “Attīstības plānošanas sistēmas likums”;
2011. gada 1. decembra “Teritorijas attīstības plānošanas likums”;
2002. gada 23. aprīļa “Reģionālās attīstības likums”;
Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumi Nr. 737 “Attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”;
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” u.c.

LSEZ teritorijas attīstības plāna izstrādi pamato LR likums “Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas likums”, to izstrādā LSEZ izpildaparāts un apstiprina valde.
Attiecībā uz LSEZ darbību, kas ietver arī virzību uz attīstību, svarīgi ir minēt šādus
normatīvos aktus konkrētās darbības jomās, kuri ir ņemti vērā plāna sagatavošanā:








1997. gada 18. marta „Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums” uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšana, rīcība ar nekustamo īpašumu un
ārvalstnieku nodarbinātība;
2002. gada 1. janvāra likums „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās” - kārtība, kādā piemērojami nodokļu atvieglojumi un
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
2016. gada 5. jūlija „Muitas likums” - muitas lietas un brīvo zonu (BZ) darbība;
1994. gada 26. jūlija „Likums par ostām” darbojas Liepājas ostas teritorijā;
2014. gada 1. jūlija „Komercdarbības atbalsta kontroles likumā” noteiktie
ierobežojumi attiecībā uz tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanu;
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Ministru kabineta 1997. gada 23. septembra noteikumi Nr. 336 “Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums” regulē LSEZ pārvaldes
darbību u.c.

Šī plāna izstrādē ir ņemti vērā arī ES, nacionālie un reģionālie (t.sk. Kurzemes
plānošanas reģiona) teritorijas un tematiskie attīstības plānošanas un politikas
plānošanas dokumenti.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030
Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam
Nozaru un reģionu/vietējo pašvaldību plānošanas
dokumenti
Institūciju plānošanas dokumenti
1.1.attēls. Plānošanas dokumentu hierarhija Latvijā
Avots: Attīstības plāna autori, pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likumu

1.1. SPĒKĀ ESOŠIE ES PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Eiropas Komisija (EK) ir izstrādājusi vairākus būtiskus dokumentus, kas nosaka
saistības, prioritātes un investīciju virzienus transporta sektora attīstībai. Latvija kā ES
dalībvalsts ir izstrādājusi normatīvos dokumentus saskaņā ar ES plānošanas
dokumentiem un vadlīnijām.
Vidēja termiņa plānošanas dokuments ir “Eiropa 2020”. Tā ir ES darbavietu radīšanas un
izaugsmes desmit gadu stratēģija, ko sāka īstenot 2010. gadā. ES noteica piecus
pamatmērķus, kas jāsasniedz līdz 2020. gada beigām. Tie attiecas uz nodarbinātību,
pētniecību un izstrādi, klimatu un enerģētiku, izglītību, kā arī sociālo iekļautību un
nabadzības mazināšanu.
LSEZ kā teritorijas, kurā iekļauta osta, attīstībai svarīga ir EK Ostu stratēģija 2030.
Stratēģija uzsver ES atkarību no jūras ostu darbības, jo tās ir tirdzniecības vārti ar visu
pārējo pasauli. 74% preču importa un eksporta nodrošina tieši jūras ostas, tāpat arī 37%
apmaiņas darījumu tranzītu. Pēc ilgām diskusijām EK ir secinājusi, ka turpmākai ostu
attīstībai svarīgi ir izvairīties no nevajadzīgas mijiedarbības starp labi strādājošām
ostām, palīdzēt vājākām ostām ieviest labās prakses paraugus un mīkstās pārvaldības
principus, pilnībā ievērojot to daudzveidību un konkrētos apstākļus. Lai sasniegtu
iepriekš minētos principus nepieciešams veikt šādas darbības:



ostu savienošana Eiropas Transporta tīklā (TEN-T);
jaunu TEN-T plānošanas instrumentu izmantošana;
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ES fondu finansējuma piesaiste;
Ostu pakalpojumu modernizācija;
Investīciju piesaiste ostām;
Sociālā dialoga veicināšana;
Ostu vides apziņas celšana;
Iedrošināšana inovācijām.

ES ietvaros ir arī reģionāla līmeņa stratēģijas, piemēram, ES Stratēģija Baltijas jūras
reģionam 2030 ir pirmā ES makroreģionālā stratēģija. Tās 4 galvenie principi ir:





veicināt vides ilgtspēju reģionā;
kāpināt reģiona ekonomisko izaugsmi un labklājību;
sekmēt reģiona pieejamību un pievilcību;
vairot reģiona drošību.

Latvijas definētās prioritātes stratēģijā ir nosauktas:






Enerģētika;
Konkurētspēja;
Izglītība, pētniecība, kultūra;
Vide;
Sabiedrības drošība.

Stratēģijas ieviešanai ir izstrādāta darbības programma “Baltijas jūras reģiona
programma 2014. –2020. gadam”, kuras vispārīgais mērķis ir stiprināt teritoriālo
integrāciju inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam.
Programmā ir noteikti četri prioritārie darbības virzieni - inovācijas spējas, efektīva
dabas resursu pārvaldība, ilgtspējīga transporta nozare, institucionālā kapacitāte
makroreģionu sadarbībai.
2011. gada Eiropas transporta politikas Baltajā grāmatā „Ceļvedis uz Eiropas vienoto
transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” ir
uzsvērts, ka transporta sistēmas galvenā problēma ir pārtraukt transporta sistēmas
atkarību no naftas produktu izmantošanas, vienlaikus nepasliktinot tās efektivitāti, kā
arī neapdraudot uzņēmēju un iedzīvotāju mobilitāti. Raugoties no ES viedokļa, efektīva
transporta sistēma ir atslēga Eiropas uzņēmumu konkurētspējai pasaules ekonomikā.
Praksē tas nozīmē, ka transportam jāpatērē mazāk un tīrāka enerģija, labāk jāizmanto
moderna infrastruktūra un jāsamazina negatīvā ietekme uz vidi un svarīgākajiem dabas
resursiem.
Baltā grāmata iezīmē vairākas iniciatīvas, kuras nepieciešams veikt, lai pārveidotu
Eiropas transporta sistēmu līdz 2050. gadam. No tām, attiecībā uz ostu darbību,
nozīmīgākās ir: attīstīt Eiropas jūras transporta telpu bez šķēršļiem, nodrošināt
Informāciju un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmu pilnīgu sadarbspēju nozarēs,
kas saistītas ar ūdeni, precizēt publiskā finansējuma mērķi dažādām ostas darbībām, lai
nepieļautu konkurences izkropļojumus, nodrošināt nepiesārņojošus, drošus un klusus
transportlīdzekļus visos transporta veidos, nodrošināt, lai ES finansētā transporta
infrastruktūra ņemtu vērā vajadzību pēc energofektivitātes, klimata pārmaiņu radītās
problēmas u.c. iniciatīvas.
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1.2. LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
Ir noteikts, ka ārējās sasniedzamības uzlabošanai ir nepieciešamas investīcijas Latvijas
maģistrālo dzelzceļu, valsts galveno autoceļu un lielo ostu (Rīga, Ventspils, Liepāja)
infrastruktūras un loģistikas pakalpojumu attīstībai, lai veicinātu Latvijas kā kravu
tranzīta valsts pievilcību. Esošā tranzīta potenciāla pilnvērtīgākai izmantošanai ir svarīgi
atbalstīt kravu veidu dažādošanu un jaunu kravu piesaisti. Līdztekus gaisa un dzelzceļa
transportam, ir nepieciešams uzlabot arī jūras transporta pārvadājumus.
Latvijas ekonomiskā attīstība ir cieši saistīta ar kuģniecību. Lai ostu potenciāls tiktu
pilnībā izmantots, ir jāpiesaista jaunas kravu plūsmas, jo īpaši no Āzijas un Neatkarīgo
Valstu Sadraudzības (NVS) valstīm. Jāattīsta kravu plūsmu sadales un vadības centri,
paaugstinot Latvijas ostu konkurētspēju. Ir jāveic jaunas investīcijas Rīgas, Ventspils,
Liepājas ostu attīstībā, jāuzlabo to pievadceļi, jāpalielina ostu pārkraušanas jaudas,
tostarp izmantojot jaunākās kravu vadības tehnoloģijas.
Latvijas ostām jāspecializējas noteiktu kravas veidu apkalpošanā un savstarpēji
jāsadarbojas, nevis jākonkurē. Kravu pārvadājumu uzlabošanai ir jāveicina lielo un mazo
ostu sasaiste ar sauszemes transporta veidiem.
Lai integrētos Baltijas jūras reģionā, Liepājai ir jāattīsta loģistikas pakalpojumi uz
Ziemeļvalstu un arī Rietumeiropas tirgiem, izmantojot ostu, dzelzceļu un lidostu, kā arī
Lietuvas tuvumu, kas sniedz iespējas piesaistīt vairāk tūristu.
Kurzemes attīstības centru funkcionālā tīkla balsti ir Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Talsi un
Saldus. Liepāja kā industriāla pilsēta ar pieredzi un tradīcijām ražošanā un loģistikā un
Ventspils kā loģistikas, izglītības, zinātnes un inovāciju centrs būs reģiona attīstības
vadošais virzītājspēks ar pieaugošu starptautisko potenciālu. Vienlaikus šīs pilsētas
sadarbībā ar Kuldīgu, Talsiem un Saldu nodrošinās reģiona specializēšanos
konkurētspējīga tranzīta un loģistikas biznesa jomā, kā arī tehnoloģiski modernā
pārtikas produktu ražošanā, zvejniecībā un tūrismā.
Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam
Uzņēmējdarbības vidē valsts sadarbībā ar privāto sektoru investē uzņēmējdarbībai
nacionāli un starptautiski svarīgajā transporta infrastruktūrā, lai ne tikai racionāli
izmantotu valsts izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, bet arī sniegtu atbalstu Latvijas
uzņēmumiem konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu piegādei ārvalstu tirgiem.
Arvien lielāku lomu tranzītā ieņem multimodālie tranzīta koridori, kurus veido
tranzītceļi, dzelzceļš un ostas. Tranzīta koridoru elektrifikācija un modernizācija ļaus
arvien palielināt pa tranzīta koridoriem pārvadāto preču apjomu un sekmēs jaunu
apstrādes un pakalpojumu industriju veidošanos Latvijā, valstij un iedzīvotājiem gūstot
arvien lielāku labumu no valsts izdevīgā ģeogrāfiskā novietojuma.
Rīcības virzienā "Izcila uzņēmējdarbības vide" ir izvirzīts uzdevums ostu pārvaldības
sistēmas efektivizācijai un atdeves palielināšanai, nepieciešamo ieguldījumu veikšanai
lielo Latvijas ostu (Rīgas, Ventspils, Liepājas) pamata infrastruktūras sakārtošanai un
jaudu palielināšanai (TEN-T nodrošināšana).

9

1.3. TEMATISKIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās
infrastruktūras attīstībai līdz 2030. gadam
Piekrastes plānojuma izstrādes mērķis ir veicināt Baltijas jūras Latvijas piekrastes kā
saimnieciski aktīvas un kvalitatīvas dzīves, kultūrvides un rekreācijas telpas attīstību,
attīstības intereses līdzsvarojot ar dabas un vides aizsardzības prasībām.
Piekrastē tiek sekmēta pastāvīgo iedzīvotāju skaita stabilizēšana un nodarbinātības
iespēju paplašināšana, tiek veicināta videi draudzīga uzņēmējdarbība, īpaši atbalstot
aktivitātes, kas darbojas visa gada garumā, kā arī piekrastei tipisku biznesa puduru
attīstīšanu. Lai nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu, ekonomiskās aktivitātes tiek
koncentrētas pilsētās, ciemos un attīstāmajās vietās, kas noteiktas saskaņā ar normatīvo
regulējumu un visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
Piekraste ir publiski pieejama. Atsevišķām vietām, piemēram, īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju (ĪADT) stingrā režīma zonā un sezonas liegumos (sezonāli ierobežojumi),
ražošanas teritorijām, ostu teritoriju daļām u.c., pamatojoties uz normatīvo regulējumu
vai pašvaldību teritorijas plānojumiem, var tikt noteikta ierobežota piekļuve.
Apbūve piekrastē tiek plānota un veidota, ievērojot ilgtermiņa prognozes par klimata
pārmaiņu ietekmi, krasta erozijas procesus un ainaviskās vērtības.
Jūras telpiskais plānojums
Jūras telpiskais plānojums LR iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās
ekonomiskās zonas ūdeņiem līdz 2030. gadam ir nacionālā līmeņa ilgtermiņa (12 gadi)
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā rakstveidā un grafiski noteikta jūras
atļautā izmantošana un izmantošanas nosacījumi.
Jūras telpiskā plānojuma vadmotīvs jeb virsmērķis ir līdzsvarota un integrēta jūras
telpas izmantošana, kas sekmē ar jūru saistīto nozaru ekonomisko izaugsmi, piekrastes
iedzīvotāju labklājību, kā arī dzīvotspējīgu jūras ekosistēmu, kas iekļauj attīstītu
jūrniecības nozari un drošu kuģu satiksmi, valsts drošību, ilgtspējīgu tūrismu un
rekreāciju, ilgtspējīgu zvejniecību, veselīgu jūras vidi un stabilu ekosistēmu un
atjaunojamo enerģijas resursu ieguvi jūrā.
Latvijas ostu attīstības programma 2014. – 2020. gadam
Latvijas ostu mērķis ir nostiprināt līdera pozīcijas Baltijas valstu ostu vidū, saglabājot
esošos kravu apjomus, kā arī piesaistot jaunas kravu plūsmas, kravu veidus un klientus.
Latvijas ostu attīstības programmas mērķis ir uzturēt un saglabāt augsti attīstītas,
starptautiskajiem standartiem atbilstošas Latvijas ostas, kuras ar veiksmīgu darbību ir
iekļāvušās vienotajos transkontinentālajos multimodālajos transporta koridoros,
piedāvājot pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību un nodrošinot pasažieru augstas
kvalitātes apkalpošanu.
Ostu pārvaldēm ir jāveicina uzņēmējdarbības vide ostas teritorijā. Pārvalde ir atbildīga
par navigācijas drošību, paredzētā ostas un piestātņu dziļuma un infrastruktūras
uzturēšanu. Ostu pārvalžu ieņēmumus pamatā sastāda ostu maksas, kuras maksā ostā
ienākošie kuģi, un zemes nomas maksas, ko maksā ostas teritorijā strādājošie
komersanti. Ostas darbojas neatkarīgi un plāno savu attīstību, ņemot vērā tās iespējas
un konkurētspēju starptautiskā ostu pakalpojumu tirgū.
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Latvijas ostu attīstības programmā ir minēts, ka Liepājas ostas tirgus niša ir ES nozīmes
osta, kas primāri kalpo reģiona tautsaimniecības un ES iekšējā tirgus apkalpošanai,
radot rūpniecības attīstībai labvēlīgu vidi LSEZ. Liepājas ostas mērķis - nodrošināt
ilgtspējīgu, kvalitatīvu un kvantitatīvu Liepājas ostas attīstību. Darbības virzieni Liepājas
ostā - ostas infrastruktūras attīstība, kuģošanas drošība un ostas iekārtu aizsardzības
uzlabošana, pievienotās vērtības ražošanas un pakalpojumu sniegšanas attīstība, ostas
piesārņoto teritoriju sanācija, publiskās – privātās sadarbības attīstība.
Vienlaikus Latvijas ostas tiek attīstītas kā vienotas Eirāzijas transporta loģistikas ķēdes
sastāvdaļas. Ņemot vērā Latvijas ostu atkarību no Krievijas tranzīta kravām, būtisks
jautājums ir loģistikas un distribūcijas centru attīstība Baltijas un Skandināvijas valstu
tirgum, piesaistot Vidusāzijas un Austrumāzijas valstu (Ķīna, Koreja) kravas.

1.4. REĢIONA LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2030.
gadam
Stratēģijā ir akcentēts Kurzemes reģiona ģeopolitiskais novietojums Austrumu Rietumu transporta koridorā ar paralēliem nacionālas nozīmes dzelzceļa un autoceļu
savienojumiem, Liepājas un Ventspils pilsētas, divas neaizsalstošas ostas ar prāmju
satiksmi un potenciālu gaisa transporta attīstību, kas veido Kurzemes pakalpojumu un
transporta telpiskās struktūras mugurkaulu. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča teritorijas
piekraste tiek uzlūkota kā vērtīgu jūras biotopu un saimnieciskās aktivitātes telpa. Jūras
zivju resursi ir priekšnoteikums zvejniecības attīstībai. Tāpat jūras resursi var tikt
izmantoti atjaunojamas, dabai draudzīgas elektroenerģijas ražošanā (tai skaitā vēja
enerģijas ražošanā), transporta nozares attīstībai, aktīvā un pasīvā tūrisma sekmēšanai.
Efektīva jūras resursu izmantošana un apsaimniekošana ir viena no Kurzemes
plānošanas reģiona galvenajām nākotnes prioritātēm.
Stratēģijā noteiktās prioritātes ir apdzīvojuma telpa un attīstības centri, vietu
sasniedzamība un infrastruktūra, dabas un kultūrvides telpa.
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015. – 2020. gadam
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmā Baltijas jūra ir novērtēta kā būtisks
saimnieciskais resurss, kā potenciāls ar jūru saistītas izglītības attīstībai Kurzemes
reģionā, kā arī uzsvērtas zivsaimniecības attīstības priekšrocības. Starp izaicinājumiem
minēti - Baltijas jūras ekosistēmas stāvokļa pasliktināšanās un Baltijas jūras krasta
erozija.
Prioritāte “Kurzemes dabas un kultūras telpas attīstība” paredz Kurzemes reģiona dabas
un kultūras mantojuma apzināšanu un tā izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībai,
kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Prioritāte “Resursu
efektivitāte un ilgtspēja” paredz veicināt ekoefektivitāti un “zaļās” inovācijas, veicinot
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un alternatīvo energoresursu izmantošanu arī
Baltijas jūrā. Prioritāte “Multimodālas un ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība”
paredz veicināt efektīvas reģionālās transporta sistēmas plānošanu. Tiek uzsvērta mazo
ostu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu nodrošināšana, jahtu ostu attīstība,
piestātņu attīstība, nodrošinot zvejnieku laivu un operatīvā dienesta transporta
nokļūšanu līdz jūrai, arī no jūras krasta.
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Kurzemes plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums, telpiskās
attīstības perspektīva, 2006 - 2026
Perspektīvas īstenošana ir paredzēta, veidojot vēlamo (plānojamo) apdzīvojuma, lauku
un satiksmes struktūru, pilnvērtīgāk izmantojot esošos cilvēku un ekonomiskos
resursus, balstoties uz lauku un pilsētu vides un kultūras vērtībām, uz esošo
apdzīvojuma struktūru un satiksmes infrastruktūru.

1.5. VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTI
Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
LSEZ teritorija Liepājas pilsētas plānā nav atsevišķi izdalīta, tā integrēta kopējā pilsētas
attīstības plānā.
Saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam Liepāja ir definēta
kā nacionālas un starptautiskas nozīmes attīstības centrs transnacionālajā un pārrobežu
sadarbībā, nozīmīga pilsēta gaisa satiksmes un ostu attīstības jomā.
Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver 5 attīstības virzienus. Attīstības
scenārijs “Liepājas sasniedzamība, atpazīstamība” paredz Liepāju kā ērti un droši
sasniedzamu starptautiskas nozīmes centru, kas iekļaujas starptautiskajos transporta
koridoros, tai skaitā TEN-T tīklā. Liepāja ir atpazīstama kā ostas pilsēta ar labu
investīciju vidi. Liepājas ostas konkurētspēju nodrošina veiktās investīcijas ostas
infrastruktūrā, palielinot tās jaudu un pārkrauto kravu apjomus. Ekonomiskās
aktivitātes pieaugums un pilsētas pievilcība savukārt veicina jaunu prāmju līniju un
jahtu ostas attīstību.
Liepājas pilsētas attīstības programma 2015. -2020. gadam
Attīstības programma ir pirmais vietējā līmeņa dokuments, kurā plānošanas procesa
ieviešanā LSEZ tiek paredzēta konkrēta loma, kas saistīta ar pilsētas attīstību.
LSEZ funkcijas Liepājas pilsētā ir stiprināt Liepājas pozīcijas kā ostas pilsētai ar labu
investīciju vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru būvniecībai, piesaistīt
jaunas investīcijas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, nodrošinot nodokļu
atvieglojumus līdz 2035.gadam, stiprināt Liepājas ostas pozīcijas Baltijas jūras reģionā,
veicinot augstas pievienotās vērtības kravu loģistiku un ar ostas darbību saistītu
uzņēmumu izaugsmi un nodrošināt ostas infrastruktūras attīstību atbilstoši tās
izaugsmei, iekļaujoties Trans-Eiropas Transporta tīklā (TEN-T).
Atbilstoši Liepājas pilsētas Investīciju plānam 2014. - 2020. gadam LSEZ pārvalde
sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību ir iesaistīta šādu rīcībpolitiku īstenošanā:



(3.1.) Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un
vietējai nodarbinātībai svarīgajās nozarēs;
(4.1.) Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība.

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums
Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma ģeopolitiskais aptvērums ietver 4 līmeņus:
a) Globālais konteksts - Liepājas kā ostas pilsētas izaugsmes iespējas. Latvijas
atrašanās ES nodrošina ekonomisku stabilitāti, savukārt Krievijas, Indijas un
Ķīnas izaugsme rada papildu iespējas Latvijai, pateicoties pieaugošajam arējās
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tirdzniecības apgrozījumam starp ES un iepriekš minētajām valstīm, t.sk. jūras
kravu pārvadājumiem.
b) Reģionālais ietvars - ražošanas teritorijas un darbaspēks. Ziemeļeiropas un
Vācijas uzņēmumu piesaiste ražošanas pārnešanai uz LSEZ. Klasteru izveide
(metālapstrāde, tekstilrūpniecība, kokapstrāde, tūrisms), kas aptver arī ostas
darbību.
c) Saikne ar apkārtējām teritorijām – starptautiskas nozīmes centrs. Sadarbība ar
Lietuvu ostu sektorā (Klaipēdas osta, ņemot vērā tās attīstības ierobežojumus,
dzelzceļa līnija ar Mažeiķiem). Pilsētas sasniedzamības veicināšana, izmantojot
prāmju un kruīza kuģu satiksmi.
d) Liepāja Latvijas reģionālās attīstības politikā. Liepāja kā spēcīgs attīstības centrs.
Sadarbība ar Latvijas ostām globālai konkurencei. LSEZ statusa izmantošana.
Pilsētas teritorijas plānojums nosaka plānoto atļauto teritoriju izmantošanu LSEZ
teritorijā, kā arī galvenās aizsargjoslas un aprobežojumus, kas jāņem vērā, plānojot LSEZ
attīstību. Ir jāņem vērā, ka teritorijas plānojumā ir noteiktas izņēmuma prasības
Karostas industriālā parka teritorijai un teritorijai Brīvības ielas nepāra numuru pusē no
zemesgabala Brīvības ielā 105 līdz zemesgabalam Brīvības ielā 205 (ietverot to), kā arī ir
noteikts aizsargājamās apbūves kvartāls Karostā. Teritorijas plānojums tāpat nosaka arī
vairākas obligātā detālplānojuma teritorijas LSEZ teritorijā.
Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma ideoloģijā Liepājas osta ir viens no astoņiem
Liepājas pilsētas teritorijas struktūras elementiem. Liepājas osta tiek pozicionēta kā
Liepājas atšķirība un globālā pievilcība, potenciālā vērtība – osta, kas atrodas izaugsmes
sākumposmā. Teritorijas plānojumā minētā nepieciešamā kravu apgrozījuma izaugsme
ir 20 miljoni tonnas 12 gadu laikā (līdz 2024. gadam).
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā Liepājas ostas teritorija ir izdalīta kā atsevišķa
telpiska vienība “ostas teritorija” un ietver vairākus plānotās (atļautās) izmantošanas
veidus. Ostas teritorijas zonējuma lielāko daļu aizņem ostas akvatorija, ostas termināļu
un ražošanas teritorija, kā arī ostas tehniskās apbūves teritorija.
Grobiņas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam
Stratēģijā netiek paredzētas nekāda veida darbības, saistības vai ierobežojumi saistībā
ar novada teritorijā atrodošos lidlauku, kas ietilpst LSEZ.
Grobiņas novada teritorijas plānojums 2014 -2025
Atbilstoši noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem Grobiņas novadā,
lidlauka teritorija ir noteikta kā lidlauku apbūve vai civilo lidostu apbūve. Lidosta
minēta kā viens no trokšņu avotiem Grobiņas novadā.
Lidlauks tiek minēts arī kā kopīgs jautājums ar Liepājas pašvaldību: Liepājas pilsētas
dome 2012. gada 10. septembrī izsniegtajos nosacījumos Grobiņas novada teritorijas
plānojuma izstrādei nosaka šādas prasības kopīgo interešu vietām un risināmiem
jautājumiem: ...ņemt vērā Liepājas lidostas pacelšanās – nolaišanās zonu, kas būtiski
ietekmē pieguļošo teritoriju attīstību, rast iespēju lidostas tiešā tuvumā paredzēt zemes
mērķus, kas saistīti ar lidostas attīstību.
Satiksmes ministrija 2012. gada 22. oktobra nosacījumos teritorijas plānojuma izstrādei
norāda, ka viens no plānotajiem nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras
objektiem Grobiņas novadā ir Liepājas lidlauka attīstība. Nacionālās nozīmes transporta
infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas ir noteiktas ar mērķi saglabāt no
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apbūves brīvu joslu, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams īstenot transporta
infrastruktūras attīstības projektus.
Lidostas teritorija teritorijas plānojumā atzīmēta kā vieta ar īpašiem noteikumiem (TI 2), kur atļautā izmantošana ir lidostas darbības nodrošināšanai un attīstībai
nepieciešamo būvju būvniecība un izmantošana.

II ESOŠĀS SITUĀCIJAS APSKATS
Šajā nodaļā ir veikta sociālekonomisko pamatrādītāju analīze un nozares darbību
ietekmējošu politisko un sociālekonomisko aspektu analīze, kā arī izvērtēti globālie
makroekonomiskie procesi un tendences un novērtēta to paredzamā ietekme uz LSEZ
attīstību.
LSEZ izveidota ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa
satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt
ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai
Liepājā. Plānojot LSEZ attīstību, ir ņemti vērā gan globālie procesi, kas ietekmē LSEZ
attīstībai svarīgās nozares, gan nacionālais un reģionālais ietvars, kas pamato LSEZ
esošo situāciju. Esošās situācijas apskats ir izstrādāts 2017. gada jūlijā.

2.1. ATTĪSTĪBAS PLĀNA MAKROEKONOMISKAIS IETVARS
Šajā nodaļā ir izvērtēti šādi makroekonomiskie aspekti, kas ir nozīmīgi LSEZ turpmākās
darbības noteikšanai:





demogrāfija un nodarbinātība;
iekšzemes kopprodukts, ārējā tirdzniecība un tautsaimniecības struktūra;
ārējās investīcijas;
uzņēmējdarbības vide.
2.1.1. DEMOGRĀFIJA UN NODARBINĀTĪBA

No 2012. gada sākuma līdz 2017. gada sākumam ir samazinājies iedzīvotāju skaits gan
Latvijā kopumā, gan lielākajās republikas pilsētās. Uzņēmējdarbības attīstībai ir
nepieciešami kvalitatīvi cilvēkresursi. Iedzīvotāju skaitam samazinoties, pieaug
konkurence par darbaspēku, kas paaugstina tā izmaksas.
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2.1.attēls. Iedzīvotāju skaits republikas nozīmes pilsētās no 2012. - 2017. gadam (dati uz
gada sākumu)
Avots: CSP
Salīdzinot astoņas republikas nozīmes pilsētas, Liepājā laika periodā no 2012. gada
sākuma līdz 2017. gada sākumam bija trešais procentuāli augstākais iedzīvotāju skaita
samazinājums (2.1. att.). Iedzīvotāju skaita samazināšanās pamatā ir gan negatīvs
dabiskais pieaugums, gan negatīvs migrācijas saldo. Lai gan 2015. un 2016. gadā
samazinājās iedzīvotāju migrācija, tomēr tā joprojām pārsniedza emigrācijas un reemigrācijas apjomus. Kā parāda 2.2. attēls, kopš 2013. gada faktiskais bezdarbs ir
dabiskā bezdarba līmenī.

2.2.attēls. Faktiskais un dabiskais bezdarbs Latvijā no 2005. – 2016. gadam
Avots: Latvijas banka
Darba tirgus kļūst arvien labvēlīgāks darba ņēmējiem. Palielinoties tautsaimniecības
attīstības tempam, bezdarba samazinājums nedaudz paātrinājies. Pašlaik bezdarba
līmenis ir zemāks par Latvijas vēsturiski vidējo rādītāju, kā arī nedaudz zemāks par
vidējo rādītāju eiro zonā.
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Kopš 2015. gada beigām pieaug to uzņēmēju īpatsvars (jo īpaši apstrādes nozarē), kuri
uzskata darbaspēka trūkumu par būtisku uzņēmējdarbību kavējošu faktoru (2.3. att.).
Tomēr nevar apgalvot, ka šis rādītājs vēsturiskā kontekstā ir ļoti augsts (ir bijuši periodi,
kad gandrīz katrs otrais rūpnieks šo faktoru atzīmējis kā nozīmīgu).

2.3.attēls. To uzņēmēju īpatsvars, kuri uzskata darbaspēka trūkumu par būtisku
uzņēmējdarbību kavējošu faktoru
Avots: Latvijas banka
2.1.2. IEKŠZEMES KOPPRODUKTS, ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA UN TAUTSAIMNIECĪBAS
STRUKTŪRA
No 2012. – 2016. gadam Latvijā ir novērojams iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums.
Lai gan šajā periodā pieauguma temps samazinās, tomēr tas joprojām ir augstāks kā
citās ES valstīs. Pieauguma tendence ir novērojama gan absolūtajos skaitļos, gan arī IKP
rādītājā uz vienu iedzīvotāju. IKP pieaugums ir pozitīvs signāls LSEZ attīstībai, jo
labklājības celšanās palielina preču un pakalpojumu apgrozījumu.
2.1.tabula. Latvijas IKP rādītāji
Gads
IKP, tūkst. EUR
IKP uz 1 iedz., EUR
Pieaugums, %
Eksports, tūkst. EUR

2012
21 885 613
10 743
9 871 054

2013
22 756 508
11 315
3,98
10 021 291

2014
23 631 154
11 838
3,84
10 249 604

2015
24 368 269
12 324
3,12
10 363 212

2016
25 021 334
12 762
2,68
10 332 352

Avots: CSP
Latvijas Bankas viedoklis par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2017. gada pirmajā
pusgadā ir kļuvis optimistiskāks, nostiprinoties ārējam pieprasījumam un pakāpeniski
atjaunojoties investīciju aktivitātei. 2016. gada beigās un 2017. gada sākumā Latvijas
tautsaimniecības izaugsme paātrinājās un gan globālās vides, gan galveno tirdzniecības
partnervalstu apsteidzošie uz nākotni vērstie rādītāji apstiprina ārējās ekonomiskās
vides uzlabošanās noturību arī turpmāk.
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2.4.attēls. Latvijas IKP struktūra 2016. gadā
Avots: CSP
Latvijas tautsaimniecības struktūrā joprojām dominē pakalpojumi. No 2012. gada līdz
2016. gadam apstrādes rūpniecības īpatsvars ir samazinājies no 14,5% līdz 12,5%,
pārējās rūpniecības īpatsvars samazinājies no 4,7% līdz 4,2%. Arī LSEZ attīstībai
nozīmīgās transporta un uzglabāšanas nozares īpatsvars Latvijas IKP struktūrā ir
samazinājies no 12,1% līdz 9,1%. Būtiski ir pieaudzis citu komercpakalpojumu (par
6,4%) un sabiedrisko pakalpojumu (par 2,7%) īpatsvars IKP struktūrā.
2.1.3. INVESTĪCIJAS
Investīciju līmenis ekonomikā jau no 2013. gada ir zems. No 2012. – 2016. gadam
Latvijā ir novērojams būtisks nefinanšu investīciju kritums, piecu gadu laikā tas ir
samazinājies par gandrīz trešdaļu. Lielākais kritums ir tieši investīcijās nekustamajā
īpašumā un tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās. Straujais 2016. gada kritums ir daļēji
saistīts ar pārtraukumu ES fondu ciklā.
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2.5.attēls. Nefinanšu investīcijas no 2012. – 2016. gadam, tūkst. EUR
Avots: CSP
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Statistikas dati par uzņēmumu ilgtermiņa ieguldījumiem (2.6. att.) liecina, ka uzņēmumu
uzkrātās investīcijas kopš 2015. gada vidus vairs nepieaug. 2016. gada sākumā ir
samazinājušās arī uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas.
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2.6.attēls. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) ilgtermiņa ieguldījumi un uzkrātās
ārvalstu tiešās investīcijas perioda beigās, milj. euro
Avots: CSP, Latvijas banka
Lai gan ārvalstu tiešo investīciju samazinājumu 2016. gadā ir ietekmējuši arī vienreizēji
un ar kopējo investīciju vidi tieši nesaistīti faktori, kā, piemēram, AS “Swedbank”
pamatkapitāla samazinājums par 367,9 milj. EUR, kopējā investīciju dinamika uzrādīja
investīciju samazināšanos ekonomikā. 2016. gadā kopā investīcijas pamatkapitālā
(bruto pamatkapitāla veidošana) bijušas par 11,2% mazākas nekā pirms gada.
2.1.4. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
Atbilstoši Ekonomikas ministrijas datiem1 Globālās konkurētspējas indeksa (GKI) 20162017 vērtējumā Latvija ierindota 49. vietā (iepriekš ieņēma 44. vietu) no 140 valstīm.
Lielākajā daļā rādītāju Latvijas pozīcija ir pasliktinājusies, kas kopumā nav pozitīvs
signāls potenciālajiem investoriem. Pamatprasību izpildē (institucionālā vide,
sabiedriskās infrastruktūras kvalitāte, makroekonomiskā vide, veselība un
pamatizglītība) Latvija no 37. vietas ir nokritusi uz 41. vietu. Efektivitāti pastiprinošajos
rādītājos (augstākā izglītība, produktu tirgus un darba spēka tirgus efektivitāte, finanšu
tirgus attīstība, tehnoloģiju gatavība un tirgus lielums) Latvija no 39. vietas ir nokritusi
uz 42. vietu. Savukārt uzņēmējdarbības apmierinātības un inovācijas rādītājs ir palicis
nemainīgs – 58. vieta.
GKI 2016-2017 vērtējumā Igaunija ir saglabājusi savu vietu un šobrīd tā atrodas 30.
vietā, savukārt Lietuva savu pozīciju ir uzlabojusi par vienu pozīciju un šobrīd atrodas
35. vietā, vienlaikus abas valstis kopumā atrodas augstāk nekā Latvija. Latvijas vājākās
vietas salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm ir infrastruktūra, makroekonomiskā
stabilitāte, veselības aprūpe, augstākā izglītība, finanšu tirgus attīstība, biznesa attīstība,
inovāciju un tehnoloģiju līmenis.
1

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/uznemejdarbibas_vi
de_/uznemejdarbibas_vides_uzlabosana/
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Kopumā Latvijā visbiežāk minētie uzņēmējdarbību kavējošie faktori ir:








nodokļu likmes – iepriekš 15,1%, šobrīd 17,6%;
neefektīvs valsts pārvaldes aparāts un birokrātija – iepriekš 14,5%, šobrīd 15,3
%;
nodokļu regulējums – iepriekš 10,2%, šobrīd 12,9%;
piekļuve finansējumam – iepriekš 11,5%, šobrīd 9,0%;
politiskā nestabilitāte – iepriekš 7,6%, šobrīd 8,1%;
korupcija – iepriekš 5,4%, šobrīd 7,8%;
neatbilstoši kvalificēts darbaspēks – iepriekš 9,2%, šobrīd 6,6%.

Secināms, ka problemātiskākās jomas, ar kurām uzņēmēji saskaras ir nodokļu likmju un
to regulējumu politika, kā arī valsts pārvaldes birokrātija. Valsts ekonomiku ietekmē
dažādi faktori, gan iekšējie, gan ārējie. Latvijas GKI 2016-2017 rādītājs apliecina, ka šo
dažādo faktoru ietekme ir bijusi par pamatu Latvijas rezultāta būtiskajam kritumam.
Latvijas konkurētspējas samazinājums negatīvi ietekmē arī LSEZ konkurētspēju.
Atbilstoši likumam ”Par nodokļiem un nodevām” Latvijas Republikas nodokļu un
nodevu sistēmu veido valsts nodokļi, valsts nodevas, pašvaldību nodevas un tieši
piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktie nodokļi. Latvijā ir
noteikti 15 nodokļi, kurus uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa likumu.
Valsts nodokļu politika ir saistīta ar visiem nozīmīgākajiem procesiem valstī, piemēram,
konkurētspēju, pirktspēju un eksportspēju, kā arī demogrāfijas un inovāciju veicināšanu.
Valsts nodokļu politika būtiski ietekmē arī nodarbinātību, uzņēmējdarbības vidi un
struktūru, kā arī tai ir izšķirošā nozīme, nosakot valsts pakalpojumu apjomu un kvalitāti.
2017. gadā LR Finanšu ministrija kopīgi ar valdības sociālajiem un sadarbības
partneriem ir izstrādājusi nodokļu politikas reformu. Tā paredz reformēt uzņēmumu
ienākumu nodokļa sistēmu, darbaspēka nodokļu sistēmu, vienādot iedzīvotāju
ienākumu nodokļa likmes dažādiem ienākumu veidiem, samazināt mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāju apgrozījuma slieksni, vienādojot to ar reģistrācijas Valsts ieņēmumu
dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā slieksni un uzlabot patentu
maksas režīmu mazajiem jeb “dzīvesstila” uzņēmējiem, vienādojot likmes.
Iepriekšminētās izmaiņas samazina kopējos nodokļu ieņēmumus valstī no darbaspēka
nodokļiem, tāpēc vienlaikus tiek plānoti pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt nodokļa
sloga pārvirzi no darba spēka uz patēriņu un kapitālu:
1. sakārtot nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un pārskatīt atsevišķu
nekustamo īpašumu pielietojuma kategorijas;
2. par 30% paaugstināt azartspēļu nodokļa likmes automātiem un spēļu galdiem;
3. pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes, ņemot vērā akcīzes nodokļa
likmju izmaiņas pārējās Baltijas valstīs.
2017. gada jūlijā turpinās diskusijas par nodokļu politikas reformas gaidāmajām
izmaiņām, līdz ar to nav iespējams precīzi novērtēt tās gaidāmo ietekmi uz LSEZ
attīstību. Tomēr sākotnējā analīze liecina, ka LSEZ saglabās savas priekšrocības attiecībā
uz nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm un atlaidēm netiešo nodokļu kategorijām.
Kopumā makroekonomiskā situācija valstī ir stabila, plānotais IKP un eksporta
pieaugums pozitīvi ietekmēs LSEZ attīstību, bet cilvēku resursu samazināšanās
palielinās spriedzi darbaspēka tirgū, veicinot darba izmaksu kāpumu. Uzņēmēju
izaicinājums būs meklēt iespējas darba samaksas kāpumam atbilstošam produktivitātes
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kāpumam. LSEZ pievilcību ietekmē Latvijas GKI pasliktināšanās attiecībā pret tuvākajām
kaimiņvalstīm. Joprojām neskaidra ir 2018. gada 1. janvārī paredzētās nodokļu reformas
ietekme uz uzņēmējdarbību kopumā un speciālā nodokļu režīma teritorijām.

2.2. ATTĪSTĪBAS PLĀNA STARPTAUTISKAIS IETVARS
2.2.1. SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS EIROPĀ
Speciālo ekonomisko zonu (SEZ) ietvarā ES uzņēmējiem un precēm tiek piemērots
atšķirīgs muitas un valsts nodokļu politikas regulējums. Šādu zonu galvenā
saimnieciskās darbības pazīme ir produkcijas ražošana eksportam un labvēlīgu
nosacījumu izmantošana ārējo investīciju piesaistei. ES ir reģistrētas 74 SEZ ar dažādas
kategorijas muitas kontroles un ekonomiskā atbalsta regulējumu, kas ir saderīgs ar
Līguma par ES darbību 107. panta nosacījumiem par valsts atbalsta saderību ar iekšējo
tirgu. Tai skaitā, 56 zonas ir I kategorijas un 18 ir II kategorijas muitas kontroles zonas.
Šo zonu darbības, galvenokārt, ir iedalāmas četrās kategorijās:
1)
2)
3)
4)

Brīvās tirdzniecības zonas (preču re-eksporta darbības);
Eksporta atbalsta zonas (preču eksports ar pievienotās vērtības radīšanu);
Speciālās ekonomiskās zonas (multi-sektorāls ekonomiskās attīstības atbalsts);
Industriālās zonas (specifiskas ekonomiskās aktivitātes, kas ir izvietotas
definētajās atbalsta teritorijās).

Papildus tam ES darbojas vairāk nekā 500 industriālie un biznesa parki, kuru
specializācija ir saistīta ar ražošanas attīstību un loģistikas risinājumiem. Lai arī šajās
teritorijās strādājošiem uzņēmumiem netiek piedāvātas nodokļu atlaides, tomēr vietējās
pašvaldības piedāvā dažāda veida netieša atbalsta programmas:
1) Kompetenču centru un biznesa inkubatoru pieejamība;
2) Personāla kvalifikācijas paaugstināšanas programmas;
3) Būvniecībai sagatavotas teritorijas (ar iespēju iegādāties zemi, vai arī uzņemties
ilgtermiņa nomas saistības);
4) Gatavas ražošanas platības;
5) Klāsteru darbība un kompetenču pārneses centri;
6) Sakārtota un pieejama publiskā un sociālo pakalpojumu infrastruktūra, kā arī
kultūras un atpūtas pieejamība.
Brīvās ekonomiskās zonas ES nosacīti var iedalīt divās grupās: zonas ar ražošanas ievirzi
un zonas ar tirdzniecības un pakalpojumu ievirzi. Savukārt, ekonomiskās attīstības
zonas ar ražošanas ievirzi ir iedalāmas atklātajās eksporta zonās un speciālajās
ekonomiskajās zonās. Ekonomiskās atbalsta zonas parasti tiek izvietotas lidostu, ostu un
citu transporta artēriju tuvumā, pa kurām tiek importētas ārzemju investīciju preces,
ražošanas detaļas un izejvielas. Piemēram, kā veiksmīgākie aviācijas klasteri ir izdalāmi
Varšavas un Luksemburgas lidostu speciālās ekonomiskās zonas, kur ir attīstītas
loģistikas un ražošanas jaudas vairāk kā 20 000 m² platībās, kas būtiski papildina
lidostas kravu pārvadājumu segmentu.
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2.2.2. TRANSPORTA UN SAKARU NOZARE BALTIJAS REĢIONĀ
Ziemeļjūras-Baltijas un Austrumu-Rietumu transporta koridori
Jūras ostas nodrošina apmēram 74% no ES ārējās tirdzniecības preču apgrozījuma starp
ES dalībvalstīm un pārējām pasaules valstīm, kā arī 400 miljonu pasažieru pārvadāšanu
ar jūras transportu. Baltijas jūras reģiona ostas 2016. gadā nodrošināja apmēram 17%
(629 miljoni tonnu) no kopējā ES ostu kravu gada apgrozījuma (3,6 miljardi tonnu), kas
ir trešais lielākais jūras reģions pēc ES Ziemeļrietumu kontinentālā reģiona (32%) un
Vidusjūras reģiona (28%). Ziemeļrietumu kontinentālajā reģionā atrodas četras lielākās
ES ostas – Roterdama, Antverpene, Hamburga un Amsterdama, kas nodrošina apmēram
20% no ES ostu kopējā kravu apgrozījuma. 70% no jūras transporta starptautiskās
tirdzniecības notiek starp ES dalībvalstīm, bet pārējie 30% ar NVS (caur Baltijas jūru 7%
un Melno jūru 2%), Norvēģiju (4%), Brazīliju (4%), ASV (4%), Ķīnu (3%), Ēģipti (3%) un
Turciju (3%).
ES ir 329 ostas, tai skaitā 104 TEN-T pamattīkla ostas un 225 visaptverošā tīkla ostas.
TEN-T pamattīkla ostas nodrošina apmēram 70% no gada kopējā ES ostu kravu
apgrozījuma.
Liepājas osta atrodas ES TEN-T Ziemeļjūras-Baltijas transporta koridorā Helsinki –
Tallina – Rīga (Ventspils) – Kauņa (Klaipēda, Viļņa) – Varšava – Lodza – Poznaņa –
Berlīne – Hannovere – Utrehta – Amsterdama. Šī transporta koridora kopējais garums ir
3 200km, ietverot 8 valstis. Saskaņā ar 2013. gada 11. decembra Eiropas Parlamenta un
Padomes regulu (ES) Nr. 1315/2013 Rīgas brīvosta un Ventspils brīvosta ir TEN-T
infrastruktūras pamattīkla sastāvdaļa, bet Liepājas osta ir visaptverošā tīkla sastāvdaļa.

2.7.attēls. TEN-T infrastruktūras pamattīkls un visaptverošais tīkls Latvijā
Avots: Attīstības plāna autori, pamatojoties uz 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr.
1315/2013
Vienlaikus Latvijas lielās ostas – Rīgas brīvosta, Ventspils brīvosta un Liepājas osta ietilpst Krievijas Austrumu-Rietumu tranzīta koridorā, un tranzīta kravas veido šo ostu
kravu apgrozījuma lielāko daļu. Baltijas jūras satiksmes lielāko daļu veido kuģu
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tuvsatiksme no Krievijas (Sanktpēterburgas un Ustj-lugas ostām) uz Skandināviju un
Rietumeiropu (skat. 2.8. attēlu).

2.8.attēls. Kuģu vidējā satiksmes intensitāte mēnesī Baltijas jūrā 2014. gadā
Avots: Baltic LINes (2016): Shipping in the Baltic Sea – Past, present and future developments
relevant for maritime spatial planning. Project Report I.
Satiksmes intensitāte uz Liepājas ostu ir salīdzinoši neliela, ko izskaidro nelielais kravu
apgrozījuma apjoms Liepājas ostā salīdzinājumā ar citām Baltijas jūras reģiona ostām.
Atbilstoši 2015. gada datiem Liepājas osta ieņem 27. vietu kravu apgrozījuma ziņā
salīdzinājumā ar 30 lielākajām Baltijas jūras reģiona ostām, savukārt Rīgas un Venstpils
brīvostas ieņem attiecīgi ceturto un septīto vietu (attiecīgi 37 miljoni tonnu un 18,8
miljoni tonnu).
Lielo Latvijas ostu kravu apgrozījuma lielāko īpatsvaru veido tranzīta kravas no NVS
valstīm, galvenokārt Krievijas (2016. gadā Rīgas brīvostā 80%, Ventspils brīvostā 90%
un Liepājas ostā 60%). Vietējās kravas veido apmēram 40% no Liepājas ostas kopējā
kravu apjoma. Galvenās Liepājas ostas tranzītkravu izcelsmes valstis ir Krievija,
Baltkrievija, Lietuva un Ukraina. Vietējo kravu izcelsmes baseins ir galvenokārt
Kurzemes plānošanas reģions (labība un labības produkti, kokmateriāli, cements).

22

2.9.attēls. Kravu apjoms Latvijas ostās 2010. – 2016. gadam
Avots: Attīstības plāna autori, izmantojot ostu sniegto informāciju
No iepriekš minētā secinām, ka Latvijas ostām, tai skaitā Liepājas ostai, ir neliela loma
ES jūras transporta kravu plūsmā, jo ārējās tirdzniecības īpatsvars ar ES valstīm ir
salīdzinoši neliels. Galvenie jūras tirdzniecību ar ES dalībvalstīm ietekmējošie faktori ir
Latvijas IKP pieauguma temps un ārējās tirdzniecības (galvenokārt eksporta) apjoms.
Tranzīta kravām, kas ir Latvijas lielo ostu būtiskākais kravu segments, ir tendence
samazināties (izņemot Liepājas ostu, ko nosaka pārkraujamo kravu specifika). To
galvenokārt ietekmē ES ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, šīs valsts ilgtermiņa
politika palielināt Krievijas ostu kapacitāti un attiecīgi kravu pārkraušanas apjomu
saskaņā ar Krievijas jūras ostu infrastruktūras attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kā
arī svārstīgās izejvielu cenas pasaules tirgū (piemēram, ogļu cenas pasaules preču
biržās). Ogles ir lielākais beramkravu veids Baltijas jūras reģionā, 2016. gadā veidojot
46% no beramkravu kopējā apjoma Baltijas valstu un Baltijas jūras Krievijas ostās.
Kravu apgrozījums Krievijas ostās attiecīgi pieaug: laika posmā no 2010. līdz 2016.
gadam kravu apjoms trijās lielākajās Krievijas ostās ir pieaudzis par 58,9 miljoniem
tonnu jeb 40%.
Baltijas jūras Austrumu krastā atrodas 15 ostas piecās valstīs (Latvija, Lietuva, Igaunija,
Somija un Krievija), kurās tiek pārkrautas NVS valstu, t. sk. Krievijas, tranzīta kravas.
2016. gadā kravu kopējais kravu apgrozījums šajās ostās sasniedza apmēram 400
miljonus tonnas, lielāko īpatsvaru veidojot Krievijas ostām Ustjlugai, Primorskai,
Sanktpēterburgai, Visockai, Kaļiņingradai un Viborgai (237 miljoni tonnas jeb 59%).
Nākamo lielāko īpatsvaru veido Latvijas ostas (Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas kopā
63 miljoni tonnas jeb 16%). Tālāk seko Lietuva ar Klaipēdas un Būtiņģes ostām (49
miljoni tonnas jeb 12%), Igaunija (Tallinas un Sillamē ostas kopā 26 miljoni tonnas jeb
7%) un Somija (Haminas-Kotkas un Helsinku ostas kopā 25 miljoni tonnas jeb 6%).
Krievijas ostu kravu aprozījuma īpatsvaram ir tendence pieaugt, sasniedzot 59% 2016.
gadā salīdzinājumā ar 51% 2010. gadā.
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2.10.attēls. Kravu apjoms un struktūra Baltijas jūras Austrumu krasta ostās 2016. gadā
Avots: Attīstības plāna autori, izmantojot ostu mājas lapas
Liepājas osta atsāka darbību kā tirdzniecības osta tikai 1992. gadā, pēc Padomju armijas
aiziešanas no Latvijas. Līdz ar to, 50 gadus Liepājas osta bija izslēgta no jūras kravu
pārvadājumu aprites Baltijas jūras reģionā. Vienlaikus Rīgas un Ventspils ostās padomju
laikā tika attīstīta infrastruktūra un kravu loģistika (ieskaitot dzelzceļa un cauruļvadu
infrastruktūru) uz šīm ostām, nodrošinot specializāciju attiecīgi konteinerkravu un
lejamkravu apstrādē. Līdz ar to, Liepājas ostai bija jāatrod salīdzinošas priekšrocības ar
citām Baltijas jūras reģiona Austrumu krasta ostām, kas nodrošina NVS kravu
pārkraušanu. Šobrīd Liepājas osta specializējas neliela apmēra un specifisku kravu
pārkraušanā, piedāvājot “vienas pieturas aģentūras” pakalpojumu (forvarders - kuģu
aģents – stividors - kravu šķirošana un fasēšana).
Galvenās Liepājas ostas tranzītkravu izcelsmes valstis ir Krievija, Baltkrievija, Lietuva un
Ukraina. Vietējo kravu izcelsmes baseins ir galvenokārt Kurzemes plānošanas reģions
(labība un labības produkti, kokmateriāli, cements).
Eirāzijas transporta koridors
Pēdējo 10 gadu laikā, palielinoties Āzijas valstu, it sevišķi Ķīnas un Indijas,
ekonomiskajai izaugsmei, pieaug ES valstu starptautiskā tirdzniecība ar Tālo Austrumu
un Austrumāzijas valstīm. 2016. gadā Ķīna bija ES otrais lielākais eksporta partneris
(10%) pēc ASV un lielākais importa partneris (20%). 62% preču pārvadājumu starp
Ķīnu un ES notiek ar jūras transportu, bet 23% ar gaisa transportu. Pieaugot
eksportējamo un importējamo preču apjomam un pievienotajai vērtībai, aktuāls ir
jautājums par ātru, drošu un izmaksu efektīvu transporta veidu izmantošanu.
Vispiemērotākais risinājums šādu kravu pārvadāšanai salīdzinājumā ar jūras un gaisa
transportu ir dzelzceļa transports, ņemot vērā, ka attālums pa sauszemi ir mazāks nekā
attālums pa jūru.
Konteineru kravu pārvadājumi pa dzelzceļu no Ķīnas uz ES ir vidēji divas reizes dārgāki
nekā pārvadājumi ar jūras transportu, tomēr dzelzceļa transports ir divas reizes ātrāks
salīdzinājumā ar jūras transportu. Visātrākais transporta veids ir aviotransports (1-2
dienas), bet tas maksā vismaz astoņas reizes dārgāk kā jūras transports.
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Kopš 2007. gada Ķīna strādā pie tā saucamā “Dzelzs zīda ceļa” izveides, kas aptver
vairāk nekā 40 valstis Āzijā un Eiropā, kur dzīvo 75% no pasaules iedzīvotājiem. Dzelzs
zīda ceļam ir trīs transporta koridori: Ziemeļu koridors, Centrālais koridors un Dienvidu
koridors (2.9. att.).

2.11.attēls. “Dzelzs zīda ceļa” (one road-one belt) potenciālie transporta koridori no Ķīnas uz
Eiropu
Avots: Attīstības plāna autori, izmantojot publiski pieejamos informācijas avotus
Šobrīd dzelzceļa kravu pārvadāšanai tiek izmantots Ziemeļu transporta koridors, kas
savieno Ķīnu, Krieviju, Baltkrieviju, Poliju un ES (Duisburgu Vācijā, kas ir lielākais
pasaules iekšzemes ostas kravu loģistikas centrs).
Centrālais koridors plāno savienot Ķīnu un Eiropu caur Kaspijas un Melno jūru. Šī
transporta koridora attīstību atbalsta ES, jo tā izveide ļauj apiet Krievijas teritoriju.
Dienvidu koridors plāno savienot Ķīnu ar Taizemi, Singapūru, Indiju, Pakistānu, Turciju
un ES. Šajā koridorā Ķīna plāno izveidot kravu ātrgaitas dzelzceļu 320 km/h, kas kravām
ļaus sasniegt Eiropu divu dienu laikā (līdzvērtīgi gaisa pārvadājumu ilgumam). Ja Ķīnai
izdosies īstenot šo ambiciozo un politiski sarežģīto projektu, Turcija kļūs par
Austrumāzijas “vārtiem uz Eiropu”.
Šobrīd Eirāzijas transporta koridora Ziemeļu virziens apiet Baltijas valstis. Šī transporta
koridora maršruta attīstība caur Latviju ir alternatīvs risinājums, kas daļēji palīdz
diversificēt tranzīta kravu plūsmu. Ņemot vērā Krievijas tranzīta kravu īstermiņa
cikliskumu (apjoma pieaugums ziemas mēnešos, aizsalstot Krievijas ostām, izejvielu
cenu izmaiņas pasaules tirgos u.c.), kā arī vidēja un ilgtermiņa kravu apjoma
samazinājuma riskus, Satiksmes ministrija kopā ar VAS “Latvijas dzelzceļš”, kā arī Rīgas
un Ventspils brīvostām cenšas piesaistīt konteinerkravas no Tālo Austrumu valstīm
(Ķīna, Dienvidkoreja) un Dienvidāzijas (Indija, Irāna).
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2017. gada 10. maijā Rīgas brīvostā atklāja multimodālu konteineru maršrutu no Rīgas
uz Ķīnu, saņemot kravu Rīgas brīvostā no Duisburgas ostas un nogādājot to uz Ķīnu
(Kašgaru) 12-14 dienu laikā. Pirmais konteineru maršruts tika atklāts 2008. gadā
maršrutā Ķīna (Urumči) – Rīga, attālumu veicot 8 dienās.
Kravu pārvadājumu tirgus analīze Baltijas jūras reģionā
Šajā nodaļā ir dota kravu pārvadājumu segmentu analīze Baltijas jūrā ZiemeļjūrasBaltijas, Austrumu-Rietumu un Eirāzijas transporta koridoru ietvaros, atsevišķi izdalot
vietējās izcelsmes kravas un tranzīta kravas. Analīze ir veikta, ņemot vērā Liepājas ostas
esošo kravu nomenklatūru un lomu Baltijas jūras kravu pārvadājumu tirgū. Analīze
ietver Liepājas ostas aprūpes areāla valstu ārējās tirdzniecības (galvenokārt eksporta)
attīstības perspektīvas izvērtējumu.
Tranzīta kravas
Kravu plūsmu caur Baltijas jūru ietekmē šādi galvenie faktori:







Krievijas ārējā tirdzniecība, izmantojot savas valsts, Baltijas valstu un Somijas
jūras ostas. 2016. gadā Krievija caur Baltijas jūras ostām transportēja 6,1% no
valsts kopējā eksporta kravu apjoma (ieskaitot visus transporta veidus);
Citu NVS valstu (galvenokārt Baltkrievijas un Kazahstānas) kravu tranzīts,
izmantojot Baltijas valstu ostas;
Tuvsatiksmes kravu pārvadājumi starp Baltijas jūras un Ziemeļjūras ostām
Nīderlandē, Vācijā un Lielbritānijā, nodrošinot šo valstu izcelsmes kravu importu
un eksportu;
Dienvidaustrumāzijas un Dienvidāzijas kravu tranzīts, izmantojot Baltijas jūras
austrumu krasta ostas.

Krievijas kravu eksports
Krievijas Federācija ir Baltijas jūras reģiona valsts ar lielāko ārējās tirdzniecības
apgrozījumu, valsts kopējam eksporta apjomam 2016. gadā sasniedzot 285,5 miljardus
USD (≈241,6 miljardus EUR). 2016. gadā Krievija ar jūras transportu pārvadāja 721,9
miljonus tonnu kravu:





eksports 567,3 miljoni tonnu (pieaugums 5,3% pret 2015. gadu);
imports 31,7 miljoni tonnu (samazinājums 5,0% pret 2015. gadu);
tranzīts 51,0 miljoni tonnu (pieaugums par 5,8% pret 2015. gadu);
kabotāžas pārvadājumi 71,9 miljoni tonnu (pieaugums par 27,4%).

Krievijas jūras kravu pārvadājumu apgrozījumā lielāko īpatsvaru veido eksporta kravas
567,3 miljoni tonnu jeb 79%. No jūras kravu apgrozījuma lielāko īpatsvaru veido
lejamkravas (53%), beramkravas (36%; ogles 19%), konteinerizētās kravas (6%) un
graudi (5%).Krievijas jūras kravu pārvadājumu lielāko apjomu veido Krievijas ostas
(93,8%, tai skaitā caur Baltijas jūras ostām 31% un Melnās jūras ostām 32%), bet trešo
valstu ostas veido tikai 6,4% (t.sk. Baltijas valstis 5,6%).
Krievija eksportē kravas arī caur trešo valstu ostām, jo Krievijas ostām un dzelzceļam ir
ierobežota caurlaides spēja. Krievija pakāpeniski attīsta savu ostu kapacitāti, attīstot
esošās un būvējot jaunas ostas. Papildu faktors Baltijas valstu jūras ostu izmantošanai ir
ziemas navigācijas apstākļi Krievijas Baltijas jūras ostās, kas ir aizsalstošas (izņemot
Kaļiņingradas apgabala ostas). Kaļiņingradas apgabala ostu izmantošanu savukārt
26

ierobežo tranzīta satiksme caur ES dalībvalsti Lietuvu, kur drīkst izmantot tikai ES
valstu dzelzceļa uzņēmumu pakalpojumus.
2016. gadā Krievijas naftas koncerns “Транснефть” paziņoja, ka no 2018. gada
pārtrauks lejamkravu eksportu caur Baltijas valstu ostām. Tas ir saistīts ar Krievijas
interesi izmantot Krievijas ostu neizmantotās lejamkravu jaudas Ustj-Lugā, Primorskā
un Novorosijskā. Lejamkravu apjoma samazinājums ir paredzams Rīgas un Ventspils
brīvostās, bet Liepājas ostā netiek pārkrautas iepriekš minētā koncerna kravas.
Būtisks faktors, kas ierobežo ārējās tirdzniecības apjomu starp ES un Krieviju, ir ES
noteiktās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju sakarā ar tās militāro darbību Ukrainā. Tā
rezultātā daļai kravu īpašnieku ir ierobežojumi preču tirdzniecībai ES, ja tie pieder
Krievijas militāri rūpnieciskajiem uzņēmumiem. Papildus tam, sankciju piemērošana no
ES puses stimulē Krieviju attīstīt iekšzemes tirgu, kā arī Krievijas ostu infrastruktūru.
Secinājumi:






Krievijas ārējās tirdzniecības apjoms turpina pieaugt, tai skaitā jūras kravu
pārvadājumi. Lielāko apjomu jūras kravu pārvadājumos veido preču eksports,
galvenokārt fosilais kurināmais un labības produkti;
Krievijas kravu pārvadājumi caur Baltijas jūras ostām (Krievijas un Baltijas jūras
valstu) sasniedz 37%, kas ir lielākais Krievijas jūras kravu baseins. Krievija plāno
palielināt derīgo izrakteņu (fosilā kurināmā) un graudu eksportu (palielinot
graudu audzēšanas apjomu), izmantojot šim mērķim Baltijas jūras, Melnās jūras
un Tālo Austrumu ostas;
Atbilstoši Krievijas jūras ostu infrastruktūras attīstības stratēģijai līdz 2030.
gadam, neskatoties uz Krievijas plāniem palielināt Krievijas ostu kapacitāti, līdz
2022. gadam visdrīzāk turpināsies Krievijas kravu eksports caur Baltijas valstu
jūras ostām.

NVS valstu tranzīts
Baltkrievijai nav tiešas pieejas jūras ostām. Līdzīgā situācijā ir arī Kazahstāna, kuras
vienīgā osta ir Aktau Kaspijas jūrā. Tā kā Kaspijas jūra ir iekšējā jūra, tad kravu nogāde
pa jūru uz Eiropu nav iespējama. Šī iemesla dēļ Kazahstāna izmanto trešo valstu
(Ukrainas, Baltijas valstu) ostas.
Baltkrievija, līdzīgi kā Kazahstāna, jūras kravu pārvadājumiem izmanto Melnās jūras un
Baltijas jūras ostas. Kravu piegādēm uz Dienvideiropas un Ziemeļāfrikas valstīm tiek
izmantotas Melnās jūras ostas Odesa un Černomorska. Kravu piegādēm uz Rietumeiropu
un Ziemeļeiropu Baltkrievija izmanto Baltijas jūras ostas Klaipēdu, Rīgu, Ventspili un
Liepāju.
Baltkrievijas ārējās tirdzniecības apgrozījums 2016. gadā sasniedza 51 miljardu USD
(≈43,2 miljardus EUR), no kura lielāko daļu veidoja naftas produktu (21%), kā arī kālija
un nātrija minerālmēslojuma eksports (10%).
2017. gadā Baltkrievija ir atjaunojusi sarunas par iestāšanos Pasaules Tirdzniecības
organizācijā, kas tika pārtrauktas 2005. gadā. Līdz ar to turpmākajos gados Baltkrievijas
ārējās tirdzniecības apjoms pieaugs. Palielinoties eksporta kravu apjomam, attiecīgi
palielināsies tranzīta kravu apjoms caur Baltijas valstu ostām. Daļa no kravu apjoma
pieauguma visdrīzāk tiks novirzīta arī uz Krievijas Somu jūras līča ostām.
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No 2016. gada 1. janvāra Baltkrievijā ir stājies spēkā aizliegums par Baltkrievijas
kokmateriālu (apaļkoku) eksportu. Baltkrievijas mērķis ir veicināt kokrūpniecības
nozares produkcijas eksportu ar salīdzinoši augstāku pievienoto vērtību. Līdz ar to,
nemainoties Baltkrievijas tautsaimniecības politikai, nākotnē nav gaidāms kokmateriālu
eksports caur Baltijas jūras Austrumu krasta ostām. Līdz šim Liepājas ostā Baltkrievijas
kokmateriāli (apaļkoki) netika pārkrauti.
Pēdējo gadu laikā Baltkrievija izvērš aktīvu sadarbību ar Ķīnu, t.sk. būvējot vienu no
Eiropas lielākajiem kravu loģistikas centriem “Lielais akmens”. Pieaugot Ķīnas saražotās
produkcijas un tranzīta kravu apjomam Baltkrievijā, attiecīgi vairāk tiks izmantotas
Baltijas valstu ostas. Lielākā daļa Baltkrievijas tranzīta kravu Baltijas jūrā iet caur
Klaipēdas brīvostu. Ņemot vērā šīs ostas jaudas ierobežojumus, Balkrievijas eksporta
apjoma pieaugumu ir iespējams novirzīt caur Latvijas ostām.
Kazahstānas ārējās tirdzniecības apgrozījums 2016. gadā sasniedza apmēram 70
miljardus USD (≈59,2 miljardus EUR). Apmēram 70% no Kazahstānas eksporta precēm
tiek vestas uz Eiropas valstīm. Kazahstānas galvenās eksporta preces ir fosilais
kurināmais (nafta, dabasgāze; 61%), kā arī dzelzs un tērauda izstrādājumi (8%).
No 2012. – 2016. gadam ievērojami (vairāk nekā 30 reizes) samazinoties metālu rūdu
eksportam uz Ķīnu (190 000 tonnas 2016. gadā), kā arī fosilā kurināmā cenām pasaules
tirgū, Kazahstāna meklē iespējas kravu diversifikācijai, cenšoties piesaistīt Ķīnas, Irānas
un Kaukāza valstu tranzīta konteineru kravas. Kazahstāna izstrādā jaunus tranzīta
maršrutus un palielina transporta infrastruktūras caurlaides spēju, izmantojot Astanas
un Šikmentas loģistikas centrus, Kazahstānas - Ķīnas pierobežas SEZ “HorgosaAustrumu vārti”, kā arī Aktau tirdzniecības ostu. 2016. gadā Kazahstāna pa dzelzceļu
pārvadāja 105 000 TEU konteineru kravu, kas ir 100 reizes vairāk nekā 2011. gadā.
Attīstot tranzīta kravu pārvadājumus caur Kazahstānas teritoriju, Baltijas valstu ostām
ir iespējas piesaistīt papildu tranzīta kravas. Papildu kravu apgrozījuma izaugsmes
faktors ir fosilā kurināmā un derīgo izrakteņu cenu stabilizēšanās pasaules tirgos, kas
varētu palielināt Kazahstānas izejvielu eksporta apjomu.
Secinājumi:






Stabilizējoties fosilā kurināmā cenām pasaules tirgū un Baltkrievijai atsākot
darbību Pasaules Tirdzniecības organizācijā, varētu pieaugt eksporta tranzīta
kravu apjoms caur Baltijas jūras ostām, tai skaitā eksports uz Ziemeļeiropas
valstīm caur Baltijas valstu ostām;
Kazahstānai attīstot transporta infrastruktūru un konteinerkravu tranzīta
pārvadājumu maršrutus, kā arī Baltkrievijai attīstot sadarbību ar Ķīnu preču
ražošanas un loģistikas jomā, varētu pieaugt tranzīta kravu apjoms Baltijas jūras
ostās no Tālo Austrumu un Dienvidāzijas valstīm;
Papildus Kazahstānai ir arī citas Vidusāzijas valstis (Uzbekistāna,
Turkmenistāna, Kirgizstāna un Tadžikistāna), kas varētu palielināt eksporta
kravu apjomu caur Baltijas valstu ostām.

Austrumāzijas (Tālo austrumu) un Dienvidāzijas kravu tranzīts
Pēdējo gadu laikā pieaug Ķīnas ražotāju interese par Baltijas valstīm un kravu
transportēšanu caur Baltijas valstu ostām. Viens no iemesliem ir iepriekš minētā
Baltkrievijas loģistikas/industriālā centra “Lielais akmens” attīstība, paredzot eksporta
un importa operācijas uz Rietumeiropu caur Baltijas jūras ostām.
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Pēc Ķīnas pievienošanās Starptautiskajai tirdzniecības organizācijai 2011. gadā šajā
valstī notiek strauja tautsaimniecības attīstība. Kopš 2011. gada Ķīnas vidējais IKP
pieauguma temps ir 10% gadā, nodrošinot 12% no pasaules kopējā eksporta apjoma. ES
ir Ķīnas lielākais eksporta tirgus. 2016. gadā Ķīnas un ES ārējās tirdzniecības apjoms
sasniedza 514,8 miljardus EUR.
Ārējā tirdzniecībā Ķīna aktīvi izmanto dzelzceļa transportu, izvēloties transporta
koridorus uz Eiropu jeb “Dzelzs zīda ceļa” variācijas. Izmantojot Ziemeļu transporta
koridoru (Trans-Sibīrijas maģistrāli), kravu apgrozījumam ar Rietumeiropu tiek
izmantotas Baltijas jūras ostas.
Ķīnas ārējās tirdzniecības attīstības tendences liecina, ka Ķīna turpinās palielināt
eksportu uz pasaules attīstīto valstu tirgiem, t.sk. ES, šim mērķim izmantojot Baltijas
valstu ostas. Eksporta veicināšanai Ķīna turpinās attīstīt industriālo un transporta
infrastruktūru, investējot ārpus savas valsts robežām.
Indija ir viena no pasaules visstraujāk augošajām tautsaimniecībām, kurai ir raksturīgs
ļoti zems ārējās tirdzniecības apjoms. Indijas eksporta apjoms 2016. gadā bija 261
miljards USD (≈221 miljards EUR), kas veido tikai 3% no valsts IKP. Līdz ar to, ir
sagaidāms, ka turpmākajos gados Indijas eksporta apjoms pieaugs. Lielākā daļa Indijas
ārējās tirdzniecības notiek ar Āzijas valstīm (49%), bet tirdzniecības īpatsvars ar
Eiropas valstīm veido 20%. Indijas eksporta lielāko daļu veido dārgakmeņi un cēlmetāli
(17%), un fosilais kurināmais (nafta; 11%).
Būtisks faktors ārējās tirdzniecības apjoma palielināšanai ar ES valstīm ir DienviduZiemeļu transporta koridora attīstība, kas paredz Indijas kravu novirzīšanu uz Ziemeļu
transporta koridoru (Trans-Sibīrijas maģistrāli).
Secinājumi:







Pieaug ārējās tirdzniecības apjoms starp Tālo Austrumu un Dienvidāzijas valstīm
un ES;
Pasaules lielākā eksportētājvalsts Ķīna ir ieinteresēta attīstīt tautsaimniecību un
eksportu, veicot investīcijas tranzīta un eksporta valstu apstrādes rūpniecības
un transporta infrastruktūras objektos;
Ķīna intensīvi attīsta jaunus konteineru maršrutus uz Rietumeiropu pa
dzelzceļu, līdz šim neizmantojot Baltijas valstu ostas. Baltijas valstu loma Ķīnas
tranzīta kravu pārvadājumos pieaug, pateicoties Baltijas un Ķīnas tirdzniecības
sadarbībai;
Perspektīva ir Indijas tranzīta kravu piesaiste, izmantojot Dienvidu-Ziemeļu
transporta koridoru, ar nosacījumu, ka Ziemeļu transporta koridora maršruts
tiek veidots arī caur Baltijas valstu (Latvijas) ostām.

Tuvsatiksmes kravu pārvadājumi, tai skaitā vietējās izcelsmes kravas
Baltijas jūru un Ziemeļjūru vēsturiski vieno tuvsatiksmes pārvadājumi. Pārsvarā tas ir
kokmateriālu, biokurināmā, cementa, graudu un fosilā kurināmā (naftas, ogļu) eksports
no vai caur Baltijas valstīm. Apmēram 50% no ES ostās pārkrautajām kravām ir
tuvsatiksmes kravas. Baltijas jūrā tiek pārvadāti 22% no ES tuvsatiksmes kravām. 2015.
gadā ES kopējais tuvsatiksmes kravu pārvadājumu apjoms bija 1,8 miljardi tonnas.
2015. gadā Latvija nodrošināja 12 lielāko tuvsatiksmes kravu apjomu starp ES valstīm,
visām Latvijas ostām pārkraujot 56,2 miljonus tonnu kravu, t.sk. 27% Ziemeļjūras
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reģionā, 16% Baltijas jūras reģionā, 8% Vidusjūras reģionā un 5% Atlantijas okeāna
reģionā. Latvijas ostu kopējais tuvsatiksmes kravu īpatsvars ir 86% no ostu kopējā
kravu apgrozījuma, tai skaitā Liepājas ostas tuvsatiksmes pārvadājumu apjoms ir 95%.
Neskatoties uz ekonomiskajām krīzēm un tirgus svārstībām, tuvsatiksmes kravu
pārvadājumu apjoms ir salīdzinoši stabils un arī nākotnē veidos noteicošo kravu
pārvadājumu īpatsvaru salīdzinājumā ar tālsatiksmes kravu pārvadājumiem.
Tuvsatiksmes pārvadājumi ir nepieciešami ES, jo Rietumeiropas valstīm un
Skandināvijai ir nepieciešami energoresursi un izejvielas no NVS valstīm. Latvija
nodrošina salīdzinoši nozīmīgu tuvsatiksmes kravu pārvadājumu apjomu ES, līdz ar to
Latvijas ostas veido svarīgu ES transporta tīkla sastāvdaļu.
Vidēja termiņa periodā tuvsatiksmes pārvadājumu apjoms ES būs salīdzinoši stabils, bet
pieaugumu varētu nodrošināt Ķīnas tranzīta konteinerkravas, izmantojot Baltijas valstu
ostas tuvsatiksmes jūras pārvadājumiem.

2.3. ATTĪSTĪBAS PLĀNA NACIONĀLAIS IETVARS
Šajā nodaļā ir izvērtēta LSEZ attīstībai svarīgo nozaru attīstība Latvijā:





speciālās ekonomiskās zonas;
tranzīta un sakaru nozares attīstība;
apstrādes nozares attīstība;
zvejniecības nozares attīstība.
2.3.1. SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS

Speciālā ekonomiskā zona ir teritoriāli nodalīta valsts daļa ar īpašu no nacionālās
likumdošanas atšķirīgu normatīvo aktu bāzi, kas orientēta uz šīs teritorijas un valsts
ekonomisko attīstību. Šādu zonu izveides mērķis ir jaunu darbavietu radīšana un
apkārtējo pilsētu iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes veicināšana.
Speciālās ekonomiskās zonas vai brīvās zonas izveidei būtiski ir šādi principi:





ģeogrāfiski nodalīta teritorija;
sava pārvalde;
tiesības uz priekšrocībām, kas saistītas ar atrašanos zonas teritorijā (parasti –
nodokļu atlaides);
atsevišķa muitas teritorija un vienkāršotas muitas procedūras2.

Latvijā līdz 2017. gada jūlijam ir nodibinātas piecas speciālās ekonomiskās zonas. Lai
gan pēc savas būtības šīs ekonomiskās zonas ir dibinātas ar līdzīgiem uzdevumiem un
līdzīgu motivāciju, katras minētās ekonomiskās zonas darbību regulē atsevišķs likums.




2

Liepājas SEZ – http://liepaja-sez.lv/ - (Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
likums, 1997. gada 17. februāris);
Rēzeknes SEZ – http://www.rsez.lv/ - (Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
likums, 1997. gada 1. oktobris);
Rīgas brīvosta – http://www.rop.lv/lv/ - (Rīgas brīvostas likums, 2000. gada 9.
marts);

Latvijas Republikas Valsts kontroles 30.06.2014. Revīzijas ziņojums
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Ventspils brīvosta – http://www.portofventspils.lv/lv/ - (Ventspils brīvostas
likums, 1996. gada 19. decembris);
Latgales SEZ - http://www.latgale.lv/lv/lsez - (Latgales speciālās ekonomiskās
zonas likums, 2016. gada 19. maijs).

Atbilstoši likumam “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās
zonās”3, visām SEZ Latvijā ir piemēroti līdzīgi nosacījumi. Atlaides ar nodokļu likmi 0%
apmērā tiek piemērotas šādām netiešo nodokļu kategorijām: muitas nodoklis, dabas
resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Savukārt, tiešo
nodokļu regulējums ir noteikts uzņēmumu ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļiem.
Šai nodokļu kategorijā var tikt piemērota atlaide līdz 80% no aprēķinātās nodokļu
summas. Tā rezultātā, tiešo nodokļu apjoms var svārstīties 3% līdz 5% robežās.
Atsevišķi ir regulētas tiešo nodokļu atlaides lieliem ieguldījumu projektiem (virs 50 milj.
EUR). Šādām investīcijām par ieguldījuma veikšanu nosaka pieļaujamo atlaidi, ko veido
uzkrātā tiešo nodokļu summa. Piemērojamā diskonta likme ir 35% no uzkrātā
ieguldījuma projektam līdz 50 milj. EUR. Savukārt, projektam no 50 līdz 100 milj. EUR
tiek piemērota 17,5% atlaide. Tomēr, tiešo nodokļu atlaide summā nevar pārsniegt
26,25 milj. EUR.
Galvenās priekšrocības darbības uzsākšanai SEZ Latvijā4:







Zemākas darbaspēka un sociālo garantiju izmaksas kā Rietumeiropas un
Ziemeļeiropas valstīs;
Multi-lingvāla sabiedrība;
Salīdzinoši zemas zemes nomas maksas;
Nodokļu atlaides, ja tiek iegūts SEZ kapitālsabiedrības statuss;
Finanšu sektora pakalpojumi, kas nodrošina ērtu kapitāla plūsmu;
Valsts koncentrēšanās uz ārējo investīciju piesaisti.

Savukārt kā negatīvie faktori, kas kavē investoru izvēli par labu Latvijai, ir:



Oficiālo dokumentu aprite vienīgi valsts valodā;
Korporatīvās informācijas publiskošana reģistros (tai skaitā finanšu dati un
menedžments);
 Zema produktivitāte uz vienu darbinieku, kas ierindojas 26. vietā starp 28 ES
dalībvalstīm;
 Korupcijas riski;
 Ģeopolitiskā nestabilitāte saistībā ar Ukrainas militāro konfliktu un ES
ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju.
Lai arī brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas definējums pieļauj atšķirīgu darbības
stratēģiju, Latvijā visas zonas ar speciālo ekonomisko statusu koncentrē savas darbības
multi-sektorāla ekonomiskās attīstības atbalsta segmentā. Šo zonu darbība ir vērsta uz
reģiona ekonomiskās attīstības veicināšanu, infrastruktūras attīstību un rūpniecisko
projektu piesaisti.

3
4

https://likumi.lv/doc.php?id=33419
http://www.healyconsultants.com/latvia-company-registration/
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2.3.2. TRANSPORTA UN SAKARU NOZARE
Transporta nozari Latvijā gandrīz visu 2016. gadu raksturoja kravu kritums ostās un pa
dzelzceļu pārvadāto kravu sarukums Izņēmums ir Liepājas osta, kas piedzīvoja
pieaugumu. 2016. gada pēdējos divos ceturkšņos bija vērojams arī autotransporta kravu
apgrozījuma sarukums. 2016. gada beigās kravu apjoms ostās un dzelzceļa transporta
pārvadāto kravu apjoms sāka atjaunoties, un arī 2017. gada sākumā pieaugums
turpinājās.
Kravu veidu dalījumā ostās visnozīmīgāk ir pieaugušas ogļu kravas, savukārt pārkrauto
naftas produktu apjoms turpina sarukt. Kopš 2016. gada beigām palielinās arī pārkrauto
konteinerkravu apjoms. Pārkrauto ogļu kravu kāpums lielā mērā saistāms ar pasaules
tendencēm – lielāku pieprasījumu pēc oglēm un to cenu pieaugumu. Piemēram,
noteicošās ogļu tirgus dalībnieces Ķīnas imports 2017. gada pirmajos četros mēnešos
audzis par trešdaļu salīdzinājumā ar 2016. gada atbilstošo periodu. Lai gan pieprasījums
pēc oglēm Ķīnā turpinās kāpt, arī Ķīnā ogļu ieguve palielināsies, jo iepriekš noteiktie
ieguves ierobežojumi tika atcelti. Tādējādi tik straujš importa pieaugums, visticamāk,
neturpināsies, un tas atspoguļosies arī ogļu cenās pasaulē.
Gaidāms, ka 2017. gadā nozarei nebūs raksturīgs tāds kravu apjoma sarukums kā 2016.
gadā. 2017. gada sākumā vērotais pieaugums, ko atspoguļo operatīvie dati, ļauj
prognozēt pozitīvāku nozares attīstību nekā 2016. gada beigās. Taču jāņem vērā, ka
kāpums lielā mērā ir saistīts ar ogļu kravām, kuru apjoms atkarīgs no grūti
prognozējamiem ārējiem faktoriem – pasaules pieprasījuma pēc oglēm, to cenām, kā arī
no Krievijas politikas. Turklāt ogļu kravu pievienotā vērtība ir neliela.
Viens no galvenajiem Latvijas ostu attīstības programmā noteiktajiem mērķiem ir
panākt, ka Latvijas ostās pārkrauto kravu apjoms ir lielākais starp Baltijas valstīm. Ir
vairāki konteineru vilcieni, kuru maršruti savieno Baltijas reģionu ar Ukrainu, Krieviju
un Kazahstānu. Līdz ar to viena no Latvijas prioritātēm ir konteineru kravu
pārvadājumu palielināšana, jo tās parasti ir kravas ar augstu pievienoto vērtību, kas dod
iespējas gūt lielākus ieņēmumus.
Latvijā šo kravu apkalpošanai pieejama plaša infrastruktūra ar pietiekamu kapacitāti, jo
Latvijā ir divas neaizsalstošas ostas, plaši sazarots autoceļu tīkls un attīstīta dzelzceļa
infrastruktūra uz trim ostām (Rīga, Ventspils un Liepāja), kas nodrošina kravu
pārvadājumus no/uz Krievijas Federācijas un citām NVS valstīm.
Latvijas autopārvadātāju kopējais kravu pārvadājumu apjoms 2016. gadā sasniedza
apmēram 35 miljonus tonnu, no kuriem apmēram 30% veidoja starptautiskie
pārvadājumi. Starptautiskajiem autopārvadājumiem ir tendence pieaugt, galvenokārt no
Krievijas, Ķīnas un Vidusāzijas valstīm uz Rietumeiropu. Nozares attīstību negatīvi
varētu ietekmēt plānotais degvielas akcīzes nodokļa pieaugums Latvijā 2018. gadā,
novirzot daļu no tranzīta satiksmes uz Lietuvu. Latvijas ostu papildu attīstības iespēja ir
Ro-Ro satiksme autotransportam no Ķīnas uz Rietumeiropu (runa ir par Ventspils un
Liepājas ostām, kurām salīdzinājumā ar Rīgas ostu ir mazāks kuģu ceļš līdz galamērķiem
Skandināvijā un Vācijā).
Latvijā ir sertificēti 15 civilās aviācijas lidlauki. No tiem trīs lidlauki ir valsts nozīmes
civilās aviācijas lidlauki: Rīgas lidlauks, Liepājas lidlauks un Ventspils lidlauks. Saskaņā
ar likuma “Par aviāciju” preambulu valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauki ir stratēģiski
svarīgs, civilās aviācijas infrastruktūras attīstībai un sabiedrības interešu
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nodrošināšanai vajadzīgs lidlauks, kur tiek nodrošināti nepieciešamie augstas kvalitātes
un drošības standarti.
No civilās aviācijas lidlaukiem komerciālos gaisa pārvadājumu pakalpojumus nodrošina
Rīgas lidlauks un Liepājas lidlauks (no 2017. gada 1. aprīļa). Ventspils lidlauks apkalpo
vispārējās aviācijas lidojumus un speciālos aviācijas darbus. Daugavpils lidlauks, kas ir
stratēģiski svarīgs civilās aviācijas nodrošināšanai Latgales plānošanas reģionā, šobrīd
nav sertificēts civilās aviācijas lidojumu apkalpošanai un tam nav piešķirts valsts
nozīmes civilās aviācijas lidlauka statuss.
Latvijas aviācijas nozarei, tai skaitā reģionālajām lidostām, ir būtiska nozīme Latvijas
transporta sistēmas ilgtspējīgā attīstībā. Latvijas reģionālās attīstības veicināšanai
nepieciešams izmantot Liepājas, Ventspils un Daugavpils lidostu potenciālu. Tām jākalpo
kā Baltijas jūras reģiona mēroga gaisa satiksmes mezgliem, nodrošinot gaisa satiksmi ar
citām Baltijas jūras reģiona galvaspilsētām un lielākajām pilsētām, tāpēc nākotnē tās
jāveido par nacionālas nozīmes lidostām. Nacionālo lidostu attīstība būs svarīga tūrisma
un uzņēmējdarbības veicināšanai ne tikai reģionālā un nacionālā līmenī, bet arī
transnacionālai sadarbībai.
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", kur 2016. gadā tika sasniegts apkalpoto pasažieru
skaita rekords (5,4 miljoni pasažieru), arī 2017. gada pirmajos četros mēnešos
turpinājies pasažieru skaita pieaugums (6.3%). Īpaši strauja pasažieru skaita
palielināšanās bija aprīlī, kas, visticamāk, saistāma ar Lieldienu sezonālo ietekmi 2016.
gada martā. Rīgas lidosta ir bāzes lidosta Latvijas valstij daļēji piederošajai
lidsabiedrībai AS “Air Baltic Corporation”, kas ir galvenais iemesls Rīgas lidostas
straujajai attīstībai.
2.3.3. APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
Apstrādes rūpniecībai ir nozīmīga loma Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanā un
tā ir viena no lielākajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, 2016. gadā kopējās
pievienotās vērtības struktūrā veidojot 13,5% (otra lielākā nozare pēc tirdzniecības 15,6%). Turklāt apstrādes rūpniecība nodrošina darba vietas 123,5 tūkst. iedzīvotāju,
kas ir 13,8% no visa nodarbināto skaita valstī. Tāpat nozarei ir būtiska nozīme Latvijas
ārējās tirdzniecības veicināšanā, jo divas trešdaļas no nozares apgrozījuma veido
eksports. Liepājā 2016. gadā ražošanas nozarē bija reģistrēti 12% no pilsētas
uzņēmumiem, un tajos bija nodarbināti 6082 iedzīvotāji.
2016. gada nogale un arī 2017. gada sākums apstrādes rūpniecības nozarei bija ļoti
veiksmīgs periods – pieauga gan nozares pievienotā vērtība, gan saražotās produkcijas
apjoms. Nozares labo izaugsmi pēdējā laikā galvenokārt nosaka labvēlīgāka ārējā vide –
uzlabojas gan galveno ārējās tirdzniecības partnervalstu tautsaimniecības rādītāji, gan
noskaņojuma rādītāji.
Apstrādes rūpniecības izaugsmi 2017. gada 1. ceturksnī veidoja datoru, elektronisko un
optisko iekārtu ražošana, elektrisko iekārtu ražošana, dažādu mehānismu un
automobiļu un to sastāvdaļu ražošana. Izaugsme joprojām ir plaša – tā vērojama
lielākajā daļā apakšnozaru. Spēcīgs gada kāpums metālizstrādājumu ražošanā
kombinācijā ar labiem būvmateriālu ražošanas datiem liecina par būvniecības
aktivitātes nostiprināšanos.
Pēdējos gados apstrādes rūpniecībā vērojams stabils atalgojuma kāpums. Arī
turpmākajos gados tas, visticamāk, turpināsies. Turpinoties atalgojuma pieaugumam,
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uzņēmējiem būs jāvērtē iespējas, kā palielināt produktivitāti un rentabilitāti, lai spētu
uzturēt atalgojuma kāpumu. Jāņem vērā, ka pakāpeniski augs darbaspēka pieprasījuma
spiediens arī citās nozarēs. Tāpēc kritiski būs pasākumi, ko rūpnieki veiks, investējot
iekārtās, darbības efektivitātes kāpināšanā, inovācijās utt.
Gaidāms, ka apstrādes rūpniecības izlaide 2017. gadā varētu palielināties aptuveni par
4–5%. Nozīmīgais pieaugums vairāk atspoguļo 2016. gada beigu un 2017. gada sākuma
rezultātu. Turpmāk nozares izaugsmei vajadzētu kļūt mērenākai, atspoguļojot ārējās
vides pakāpeniskās atveseļošanās tendences. Nozares straujāku izaugsmi ierobežo
investīciju trūkums iepriekšējos gados.
2.3.4. ZIVSAIMNIECĪBA
2016. gads zivsaimniecības nozarei bija salīdzinoši veiksmīgs, pēc būtiskā nozvejas
krituma 2015. gadā, 2016. gadā, nozvejas apmērs atgriezās 2013. gada līmenī.
Saimnieciskās darbības rezultātus Latvijas zivsaimniecības nozarē joprojām ietekmē
Krievijas Federācijas īstenotie importa aizlieguma pasākumi. Šie ierobežojumi radīja un
vēl aizvien rada dažāda veida negatīvu ietekmi uz Latvijas zivsaimniecības nozares
sektoriem. Turklāt pēdējos divus gadus kopējās ekonomiskās situācijas pasliktināšanos
un eksporta iespējas ietekmēja nelabvēlīgas nacionālo valūtu svārstības NVS valstīs, kā
arī militārais konflikts Ukrainā.
Kuģu skaits Latvijas zvejas flotē no 2012. – 2016. gadam būtiski nav mainījies un
svārstījās no 59 līdz 62 kuģiem. Zivju nozveju pamatā ietekmē ES kvotas dalībvalstīm.
Katru gadu Zemkopības ministrija kopā ar nozares asociācijām cīnās par labākām
nozvejas kvotām. Laika periodā no 2012. – 2016. gadam zivju nozveja ir bijusi nestabila.
2.2.tabula. Zivju nozveja Latvijā 2012. – 2016. gadā
Zivju nozveja, tūkst. t.

2012
89,8

2013
116,3

2014
120

2015
78,5

2016
109,9

Avots: CSP
Zivsaimniecības īpatsvars Latvijas kopējā eksporta apjomā 2016. gadā veidoja 0,15%.
Taču, tāpat kā visus iepriekšējos gadus, eksportēto zivju produktu vērtība Latvijā
ievērojami pārsniedza zivju produktu importu, un ārējās tirdzniecības bilance zivju
produkcijai un sagatavotām un konservētām zivīm ir saglabājusies pozitīva: + 14,1 milj.
EUR, tomēr tā ir uz pusi mazāka kā 2015. gadā.

2.4. ATTĪSTĪBAS PLĀNA REĢIONĀLAIS IETVARS, IETVEROT LIEPĀJAS
PILSĒTU
Liepāja ir trešā lielākā pilsētā Latvijā un lielākā Kurzemes reģiona pilsēta. Galvenie
Liepājas sociālekonomiskie aspekti, kas ir ņemti vērā, sagatavojot LSEZ attīstības plānu,
ir šādi:
Iedzīvotāju skaits
Laika periodā no 2012. – 2016. gadam Liepājas iedzīvotāju skaits ir samazinājies par
7,18% (2.12.att.). Iedzīvotāju skaita samazinājumu Liepājā noteica gan negatīvais
dabiskais pieaugums (mirušo skaita pārsvars pār dzimušo skaitu), gan negatīvā
migrācija (izbraukušo iedzīvotāju skaita pārsvars pār iebraukušo skaitu).
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2.12.attēls. Liepājas pilsētas iedzīvotāju skaita dinamika no 2012. – 2016. gadam
Avots: CSP
Laika periodā no 2013. – 2015. gadam būtiski samazinājās iedzīvotāju migrācija, taču
2016. gadā tā atkal atgriezās 2013. gada līmenī. Darba spēka nepietiekamība var būtiski
ietekmēt LSEZ teritorijas attīstību, lai gan uzlabojas darbaspēka produktivitāte gan
ostas, gan industriālajos uzņēmumos (skat. 2.6.2. nodaļu), tomēr pietiekams un
kvalificēts darbaspēks ir viens no pamata resursiem uzņēmējdarbības attīstībai. 2016.
gada beigās Liepājā bija 11 844 (17,1% no iedzīvotāju kopskaita) iedzīvotāji līdz
darbspējas vecumam (0-14 gadu vecumā), 41 335 (59,5% no iedzīvotāju kopskaita)
iedzīvotāji darbspējas vecumā un 16 264 (23,4 % no iedzīvotāju kopskaita) iedzīvotāji
virs darbspējas vecuma (virs 63 gadiem).
Salīdzinot ar Latvijas rādītājiem, Liepājā ir par 3% mazāks darbspējīgā vecuma
iedzīvotāju skaits, par 1% augstāks iedzīvotāju skaits pēc darbspējīgā vecuma un par 2%
augstāks bērnu un jauniešu līdz 14 gadiem skaits. Šī tendence pastiprina darbaspēka
problemātiku LSEZ teritorijā.

2.13.attēls. Liepājas pilsētas un Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūra 2017. gada sākumā
Avots: CSP
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Nodarbinātība
No 2014. – 2017. gadam Liepājā tāpat kā Kurzemes reģionā un Latvijā kopumā ir
samazinājies bezdarba līmenis, tuvojoties dabīgajam bezdarbam, līdz ar to turpmākajā
LSEZ attīstībā nozīmīga loma būs esošā darbaspēka produktivitātes celšanai.

2.14.attēls. Bezdarba līmenis(%) Liepājā, Kurzemes reģionā un Latvijā (uz kārtējā gada 30.
jūniju)
Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra
Darba samaksa
Zemākas darba spēka izmaksas ir viens no priekšnoteikumiem, kāpēc uzņēmumi no
Skandināvijas izvēlas investēt LSEZ teritorijā. Pieaugot darbaspēka izmaksām, rodas
risks, ka investori meklēs jaunas teritorijas, kurās investēt.
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2.15.attēls. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās privātā sektora
komersantos ar nodarbināto skaitu >=50, EUR
Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra
Laika periodā no 2012. – 2016. gadam darba samaksa privātajā sektorā Latvijā ir
pieaugusi par 27%. Pēdējo gadu laikā darba samaksa Liepājā ir augusi daudz straujāk kā
citās Latvijas pilsētās, sasniedzot Ventspils un tuvojoties Rīgas līmenim, tādējādi Liepāja
zaudē salīdzinošo priekšrocību attiecībā pret šīm pilsētām.
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Izglītība
Liepājā no 2012. – 2016. gadam vispārizglītojošās dienas skolās mācījās ap 8200
skolēniem, vidēji 680 skolēni. 2016. gadā Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs
uzņemti 733 audzēkņi (par 25,9% jeb 151 audzēkni vairāk nekā 2015. gadā). 2016. gadā
Liepājas Universitātē mācījās 1342 studenti, kas ir par 6,9% mazāk kā 2015. gadā. Kopš
2012. gada studentu skaits Liepājas Universitātē ir samazinājies par ceturtdaļu. Studenti
Liepājas Universitātē pārsvarā apgūst pedagoģiju un sociālās zinātnes.
Liepājā savas filiāles ir izveidojušas vairākas augstākās izglītības iestādes (Baltijas
psiholoģijas un menedžmenta augstskola, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Juridiskā
koledža, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA “Biznesa
augstskola Turība”), tomēr LSEZ specializācijai atbilstošās inženierzinātnes var apgūt
tikai Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiālē, kurā pēc divu gadu mācībām Liepājā,
trešais kurss bakalaura grāda saņemšanai tiek apgūts Rīgā. RTU Liepājas filiālē
iespējams apgūt 16 studiju programmas, to vidū arī ar uzņēmējdarbību un vadību,
apģērba un tekstila tehnoloģijas, siltumenerģētiku, elektroenerģētiku, mehatroniku, IT
nozari, būvniecību, reģionālo attīstību un pilsētplānošanu, kā arī ar citām sfērām
saistītas studiju programmas.
Mājokļi
2016. gadā fizisko personu īpašumā bija 83% no visa Liepājas dzīvojamā fonda,
pašvaldības īpašumā - 11%, juridisko personu īpašumā - 5% un valsts īpašumā 1%.
Liepājā ir 1447 dzīvojamo māju, no tām 1392 nodotas privatizācijai. Ar Liepājas pilsētas
domes lēmumu dzīvokļu īpašnieku biedrībām ir nodotas apsaimniekošanā 1163 mājas.
Liepājā 2011. gadā tika uzskaitīti ~ 40,5 tūkstoši mājokļi, no tiem 91% ir daudzdzīvokļu
mājas, 7% - individuālās mājas, bet 2% - cita pajumte vai kolektīvais mājoklis. 31,5% no
dzīvojamām vienībām Liepājā ir līdz 40 m2 lielas, 30,4% no 40 – 49 m2, 29,6% no 50-69
m2, bet 8,5% lielāki par 69 m2 (ES 2012. gadā vidējais mājokļa lielums bija 95,9 m2).
15% no uzceltajiem mājokļiem Liepājā celti pirms 1919. gada, 4% - no 1919. līdz 1945.
gadam, 77% - no 1946. līdz 1990. gadam, 4% - pēc 1990. gada.
2011. gadā individuālajās mājās dzīvoja 11% no Liepājas iedzīvotājiem (ES 2015. gadā
vidēji 57,4%), bet daudzdzīvokļu mājās - 89% iedzīvotāju (ES 2015. gadā vidēji 42,6%).
Nekustamā īpašuma tirgus aktivitāti 2016. gadā Liepājā pamatā veidoja darījumi ar
dzīvokļiem - 74% no nekustamā īpašuma tirgus darījumiem. Saskaņā ar Valsts zemes
dienesta datiem kopējais nekustamā īpašuma darījumu skaits 2016. gadā bija 1 693
darījumi. 2016. gadā ir palielinājies dzīvokļu pārdošanas skaits, kā arī palielinājusies
vidējā dzīvokļu cena.
Dzīvokļu tirgus aktivitāte Liepājā 2017. gada pirmajā pusgadā saglabājās stabila ar vidēji
vairāk nekā 110 darījumiem mēnesī. Ir palielinājusies pircēju interese par uzreiz
apdzīvojamiem dzīvokļiem ar kvalitatīvu remontu, kam nav nepieciešami lieli finanšu
ieguldījumi. Liepājā ir novērojama arvien lielāka ārvalstnieku interese par īpašumu,
sevišķi dzīvokļu, iegādi. Dzīvokļu cenu amplitūda Laumas rajonā ir robežās 200-450
EUR/m2, Ezerkrasta rajonā - 350-550 EUR/m2, centra rajonā - 400-950 EUR/m2.
2017. gadā ir izpārdoti visi 27 dzīvokļi jaunajā projektā “Dzintara nams”, kuru
tirdzniecība sākās 2016. gada vasarā. Tiek pārdoti dzīvokļi projektā “Avotu nams”, to
cena ir 950-1050 EUR/m2. Alejas namā, kur dzīvokļu cena ir no 700-850 EUR/m2 –
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palikuši 4 nepārdoti dzīvokļi. Jaunu projektu būvniecība 2017. gada pirmajā pusgadā
Liepājas pilsētā nav uzsākta.
Salīdzinājumā ar 2016. gada 4. ceturksni, īres cenas ir palielinājušās visos Liepājas
rajonos. Tipiska mēbelēta 60 m2 liela dzīvokļa īres maksa Latvijas lielākajās pilsētās
2017. gada 1. pusgadā parādīta 2.16. attēlā.

2.16.attēls. Tipiska mēbelēta 60 m2 liela dzīvokļa īres maksa mēnesī Latvijas lielākajās
pilsētās 2017. gada 1. pusgadā, EUR
Avots: Latio Real Estate Mājokļu tirgus pārskats
Pēc uzņēmēju aptaujas rezultātiem 2017. gadā līdzās darbaspēka trūkumam, būtiska ir
arī mājokļu problēma, jo piesaistītajiem ārvalstu vai citu Latvijas reģionu darbiniekiem
nav iespējams atrast mūsdienu prasībām atbilstošu mājokli. Esošais dzīvojamais fonds ir
novecojis un tikai 5% no Liepājas dzīvojamajām vienībām pārsniedz vidējo ES
dzīvojamās platības izmēru.
Uzņēmējdarbība un investīcijas
2016. gadā Komercreģistrā ierakstīti 265 jauni Liepājas uzņēmumi, kas ir par 19,7%
mazāk nekā 2015. gadā. 2016. gadā bija zemākais reģistrēto uzņēmumu skaits pēdējo
septiņu gadu laikā. Likvidēto uzņēmumu skaits 2016. gadā bija 327, kas ir par 9,0%
vairāk nekā 2015. gadā. Liepājas ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita īpatsvars Latvijas
kopējā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā ir 2,6%. 2016. gadā Liepājas uzņēmumu
pamatkapitālā reģistrētais ārvalstu investīciju apjoms bija 103,3 milj. EUR.
2016. gadā ārvalstu investīciju apjoms Liepājā samazinājās par 12,3 milj. EUR.
Investīciju apjoma samazinājumu galvenokārt ietekmēja SIA “ELME MESSER
METALURGS” juridiskās adreses maiņa, kā rezultātā Liepājā ieguldītās investīcijas
samazinājās 12,9 milj. EUR apmērā. Neskaitot šo notikumu, investīciju apjoms Liepājas
uzņēmumos palielinājās par 0,6 milj. EUR. Līdz 2016. gada beigām lielākās investīcijas
Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā ieguldījuši Kipras investori - 42,8 milj. EUR apmērā
(41% no tiešo investīciju kopsummas), tai seko Krievija (18,0 milj. EUR, 18%), Zviedrija
(15,1 milj. EUR,15%) un Dānija (11,7 milj. EUR, 11 % no tiešo investīciju kopsummas).

2.5. LSEZ ESOŠĀS SITUĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS
LSEZ tika izveidota 1997. gadā ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību,
kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. Tās
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uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu
darba vietu radīšanai Liepājā.
LSEZ kopējā teritorija ir 3 739 ha un tā aizņem aptuveni 65% no Liepājas pilsētas
teritorijas, t.sk.:






Liepājas ostas teritorija – 1 182 ha (370 ha sauszemes teritorija, 810 ha akvatorija, 80 piestātnes ar kopējo garumu ~ 8 000 m, ūdens dziļums pie
piestātnēm no 4,5 – 10,5 m), un ārējais reids 22 890 ha. Liepājas osta ar kopējo
platību 24 072 ha ir viena no Baltijas jūras austrumu krasta neaizsalstošajām
ostām;
Liepājas starptautiskā lidosta – 251 ha;
Pilsētas industriālā teritorija – 543 ha;
„Karosta” ar kopējo teritoriju – 1 763 ha.

2.17.attēls. LSEZ teritorijas sadalījums
Avots: LSEZ pārvalde
2.5.1. LSEZ RESURSI
Nekustamais īpašums
LSEZ teritorijā pastāv dažādas īpašuma formas attiecībā uz zemi: pašvaldības, valsts,
uzņēmumu un privātīpašnieku. LSEZ teritorija izceļas ar to, ka tajā ir salīdzinoši daudz
valsts īpašumu, kam īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāda no ministrijām. Daudz šo
īpašumu ir nodots kāda no ministrijas darbības nozares atkarīga komersanta
apsaimniekošanā, piemēram, Satiksmes ministrija nodevusi teritoriju VAS “Latvijas
dzelzceļš” apsaimniekošanā vai Ekonomikas ministrija valstij piekritīgu zemi – VAS
“Latvenergo”. Tāpat valsts īpašumu pārrauga arī Aizsardzības ministrija. Īpašnieku
sarakstā atrodama arī Finanšu ministrija, piemēram, Brīvības ielā 117B un Cukura iela
7A.
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17%
Valsts (ieskaitot
priekšostu, brīvostu utt.)
35%

3%

Pašvaldība
Fiziska persona
Juridiska persona
Nav īpašnieka

44%

2.18.attēls. LSEZ teritorijas sadalījums pēc īpašnieku veida
Avots: Valsts zemes dienests
Daudz zemju pieder vai ir valdījumā Liepājas pilsētas domei, kur atrodas gan domes, gan
dažādu komersantu, gan privātīpašnieku apsaimniekotas būves. Tāpat daudz īpašumu
atrodas dažādu komersantu īpašumā, sākot ar namu apsaimniekotājiem, beidzot ar
kādas konkrētas nozares uzņēmumu, piemēram, daudz teritoriju pieder AS “KVV
Liepājas Metalurgs”. Ir īpašumi, kas atrodas pareizticīgo draudzes īpašumā. Tāpat kā
īpašnieks tiek norādīts arī VAS “Privatizācijas aģentūra”.
Tāpat LSEZ teritorijā atrodas ūdens īpašumi, kas skaitās valstij piekritīga teritorija.
Ūdens īpašumu atrašanās pilsētas teritorijā ir raksturīga Liepājas pilsētas iezīme.
Daudzās no minētajām teritorijām atrodas būves, ko retos gadījumos apsaimnieko paši
zemju īpašnieki. Pārsvarā šīm būvēm ir citi apsaimniekotāji. Tas attiecas uz visām zemju
īpašuma grupām: valsts, pašvaldības, komersantu un privātpersonu. Visvairāk
privātīpašumā esošas būves ir garāžas dažādās LSEZ teritorijas vietās, to skaits mērāms
tūkstošos. Ne visi īpašumi ir juridiski sakārtoti.
LSEZ ir pieejama teritorija (piemēram, ar viļņlaužiem aizsargāta priekšostas teritorija,
kuru aizberot var izveidot jaunas ostas teritorijas) un inženiertehniskā infrastruktūra
(bijušā maksātnespējīgā AS “KVV Liepājas Metalurgs” teritorijas, kurās ir pieejams
augstspiediena gāzes pieslēgums) rūpniecības un loģistikas pakalpojumu attīstībai.
Ostas infrastruktūra
Liepājas osta ir ziemā neaizsalstoša osta, kas atrodas Baltijas jūras austrumu piekrastē.
Tā ir Latvijas trešā lielākā osta. Ostas darbība orientēta, galvenokārt, uz eksporta un
tranzīta pakalpojumu sniegšanu. Ostā darbojas 14 stividoru kompānijas, 17 kuģu
aģentūras, kravu ekspeditori, muitas brokeri un citi ostas pakalpojumu sniedzēji.
LSEZ pārvalde pārvalda Liepājas ostas kopējās hidrotehniskās būves — molus,
viļņlaužus, krasta nostiprinājumus, piestātnes, kuģu ceļus, peldošās navigācijas iekārtas
un ierīces un ugunis, kā arī visu ostas akvatoriju. Kuģu satiksmes operatīvo vadību, kā
arī kuģošanas drošības kontroles un uzraudzības funkcijas ostā veic Liepājas Ostas
kapteiņa dienests.
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2.3. tabula. Ostas infrastruktūras raksturojums 2017. gadā
Rādītājs
Ostas teritorija
Piestātņu kopējais skaits
Piestātņu kopējais garums
piestātnes beramkravu un ģenerālkravu pārkraušanai

1182 ha
372 ha
810 ha
80
8167 m
5500 m

piestātnes zvejas un ostas flotes kuģu apkalpošanai

1500 m

piestātnes lejamkravu apkalpošanai

1300 m

piestātnes kuģu būves un remonta pakalpojumiem

1200 m

piestātnes izklaides laivu un jahtu apkalpošanai

550 m

ieskaitot sauszemes teritoriju
ieskaitot ostas akvatoriju

Kuģu maksimālā iegrime
Kuģu maksimālais platums
Kuģu maksimālais garums
LSEZ pārvaldes īpašumā esošie auto pievadceļi
LSEZ pārvaldes īpašumā esošie dzelzceļa pievadceļi

11 m
35 m
240 m
5200 m
15544 m

Avots: LSEZ pārvalde
2017. gadā Liepājas ostā ir nepietiekams kuģošanas ceļu dziļums kuģu virs 50 000 DWT
uzkraušanai pie piestātnēm. Daļa no piestātnēm ir tirdzniecības ostas funkcijām
nepiemērotas un nolietojušās, kas apgrūtina nomnieku saimniecisko darbību. Ir
nepietiekama ostas iekšējo ceļu (dzelzceļš, autoceļš) kapacitāte, lai nodrošinātu
efektīvāku kravu pārkraušanu. Liela daļa Liepājas ostas kopējo hidrotehnisko būvju ir
nolietojušās un tām ir nepieciešama atjaunošana.
Liepājas ostā strādā 14 stividoru kompānijas, kas nodrošina dažādu veidu beramo,
lejamo un ģenerālo kravu pārkraušanu.
Ostā tiek nodrošināta visu veidu kravu uzglabāšana:






atklātie kravu uzglabāšanas laukumi – 440 000 m2;
slēgtās noliktavas – 70 000 m2 (2017. gadā tiek būvētas papildus noliktavas);
silosi – 28 200 m3;
saldētavas – 25 200 m3;
rezervuāri – 75 000 m3.

Ostas uzņēmumu rīcībā ir mūsdienīga kravu pārkraušanas tehnika:





portālie celtņi (ar celtspēju līdz 40 t);
mobilie celtņi (līdz 63 t);
autoiekrāvēji (līdz 16 t);
cita termināla tehnika (līdz 25 t).

LSEZ pārvaldes Jahtu ostai 2015. gadā pirmoreiz tika piešķirts “Zilais karogs”, kas ir
viena no piecām globālā Vides izglītības fonda 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 arī 2017. gadā rotā pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts.
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Industriālās teritorijas
LSEZ pārvaldes uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras
attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai Liepājā. Pilsētā ir spēcīgas rūpniecības
tradīcijas, īpaši metālapstrādes un vieglās rūpniecības nozarēs, un veiksmīgi industriālie
investīciju projekti, kuru attīstība ir notikusi, pateicoties ostas, ģeogrāfisko priekšrocību,
biznesa vides un efektīviem loģistikas risinājumiem. LSEZ teritorijā ir izveidojušās
vairākas “enkurvietas”, kuras attīsta privātie nekustamo īpašumu attīstītāji:








Liepājas biznesa centrā, kuru kopš 1999. gada apsaimnieko LSEZ SIA “PUMAC
LIEPAJA” 2016. gadā atradās 17 uzņēmumi ar 835 darbiniekiem. Biznesa centra
kopējā platība ir 16 ha ar iznomājamo telpu platību – 71 000 m2. Uzņēmumi
galvenokārt specializējas metālapstrādes un elektronisko iekārtu ražošanā.
SIA “LAUMA FABRICS”, kas apsaimnieko devīto lielāko ražošanas ēku pasaulē,
kopš 2005. gadā iznomā telpas arī citiem uzņēmumiem. 2016. gadā Laumas
biznesa parkā atradās 37 uzņēmumi ar vairāk kā 450 darbiniekiem. Biznesa
centra kopējā platība ir 130 000 m2. Uzņēmumi specializējas tekstilizstrādājumu
ražošanā.
2015. gadā tika izveidots Vecās ostmalas biznesa parks ar kopējo platību 3521
ha un iznomājamo telpu platību 6972 m2. 2016. gadā tajā jau atradās deviņi
uzņēmumi ar kopējo darbinieku skaitu – 22.
Flotes ielā 16 darbojas SIA “Alnida”. 2017. gada jūlijā šajā teritorijā bija reģistrēti
38 uzņēmumi, kas nodarbojas tekstilizstrādājumu ražošanas, automobiļu
apkopes un remonta, u.c. nozarēs.

No 2014. – 2016. gadam ar Liepājas pilsētas pašvaldības un ES fondu finansējumu
uzņēmējdarbības attīstībai tika sagatavotas divas teritorijas - Karostas industriālais
parks un Meldru ielas industriālais parks. Karostas industriālajā parkā ietilpst 28
uzņēmējdarbībai sagatavoti zemes gabali, bet Meldru ielas industriālajā parkā ietilpst
trīs zemes gabali. Abu parku apsaimniekošanu nodrošina LSEZ pārvalde.
Transporta infrastruktūra
LSEZ attīstība ir cieši saistīta ar Liepājas pilsētas efektīvu transporta pievedceļu
(automaģistrāļu, dzelzceļu) ekspluatāciju un izbūvi.
Dzelzceļa transports. Liepājā dzelzceļa pievadu nodrošina VAS “Latvijas Dzelzceļš”.
Liepājas stacija ar kopējo dzelzceļa tīklu ir savienota ar iecirkni Nr. 15 “Jelgava Liepāja”, kura garums ir 179,5 km. Iecirkņa iedalāmā caurlaides spēja ir 10 kravas
vilcienu pāri. Pasažieru un kravas vilcienu kustības apjomi, kas paredzēti esošajā
vilcienu kustības grafikā (vilc. nepāra/pāra virzienā), neievērojot tehnoloģiskos
pārtraukumus ceļa remonta darbu veikšanai, ir attiecīgi 4/3 un 8/8. Iecirknim noteiktais
unificētais garums nosacītos vagonos ir 57, bet iecirkņa garums nosacītos vagonos ir 40,
kas ir zemāks kā iecirknim Ventspils virzienā. Unificētā un aprēķinātā svara norma
2M62 lokomotīvēm ir 3 500 tonnas, bet aprēķinātā svara norma 2M62UC un 2M62UP
lokomotīvēm – 5 000 tonnas. Dzelzceļa jauda Liepājas stacijā ir 10 milj. tonnu gadā.
2016. gadā Liepājas stacijā tika pārkrauti 4,5 milj. tonnu kravu.
Autoceļi. Kravu pārvadājumi uz un no Liepājas notiek pa TEN-T vispārējā tīklā
iekļautajiem valsts galvenajiem autoceļiem A-9 un A-11 un valsts reģionālajiem
autoceļiem P-111, P-112, P-106 un P-113. Kravas automašīnas tiek pārvietotas arī pa
jūras ceļu, izmantojot prāmju līniju. Satiksmes intensitāte uz valsts galvenā autoceļa A-9
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posmā “P106-Liepāja” laika periodā no 2012. – 2016. gadam ir palielinājusies par 13,3%
no 9 595 līdz 10 872 automašīnām dienā. Kravu transporta īpatsvars attiecīgajā periodā
ir samazinājies no 17% 2012. gadā līdz 14% 2016. gadā.
Ūdensapgāde un notekūdeņu apsaimniekošana
Vislielākos pazemes ūdens apjomus Liepājā (75 – 78 % no kopējā daudzuma) iegūst SIA
“Liepājas ūdens”, kurš pilsētā sniedz centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, lai to
izmantotu dzeramā ūdens sagatavošanai komunālajām un sadzīves vajadzībām.
Pilsētas kanalizācijas sistēmas tīklus veido kombinētā (komunālie un lietus notekūdeņi
kopā) un dalītā kanalizācija. Kopējam apkārtējā vidē novadītajam notekūdeņu
daudzumam Liepājā pēdējo gadu laikā ir tendence samazināties. Sadzīves un
rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu Liepājas pilsētā nodrošina notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas (NAI), kas atrodas Šķēdē. NAI projektētā jauda ir 55 000 m3/diennaktī,
nodrošinot notekūdeņu pilnu bioloģisko attīrīšanu ar biogēnās redukcijas metodi.
Praktiski visā apbūvētajā LSEZ teritorijā ir pieejami pieslēgumi ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem (skat. 2. un 3. pielikumu).
Ostas teritorijā ūdeni piegādā LSEZ no individuālajiem urbumiem. Vairākās vietās ostā
nav pieejama kanalizācija.
Piesārņotos notekūdeņus no kuģiem attīra LSEZ pārvaldes ar naftas produktiem
piesārņoto ūdeņu attīrīšanas iekārtās, kuras nodotas ekspluatācijā 2003. gadā.
Attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 10 m3/stundā. Notekūdeņu attīrīšana notiek,
izmantojot nostādināšanas, flokulācijas, flotācijas un spiedienfiltrācijas metodes, kas
apvienotas vienā nepārtrauktā tehnoloģiskajā shēmā. Attīrīšanas ietaises uzbūvētas, lai
pieņemtu naftas produktus saturošās notekas no dažādiem uzņēmumiem un kuģiem,
kas ienākuši Liepājas ostā,. Šim nolūkam ir pielāgota piestātne Nr. 27 Karostas kanālā.
Dabasgāzes apgāde
Liepājas pilsētas teritorijā atrodas:
1. Maģistrālais gāzesvads Iecava - Liepāja DN 350mm, gāzes regulēšanas stacija
"Liepāja", AGUKS "Liepāja", pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacija,
anodu zemējums, anodu kabeļi un sakaru kabeļi;
2. Augstspiediena (P < 1.2 MPa), vidēja spiediena (P < 0.4 MPa) un zemā spiediena
(P < 0.005 MPa) sadales gāzesvadi.
Plānotais gāzes apgādes sistēmas maksimālais stundas patēriņš Liepājā ir 90 375 m3/h,
(faktiskais <50%), plānotais gada gāzes patēriņš – 473 332 tūkst.m3/a (faktiskais
<35%).
Praktiski visā apbūvētajā LSEZ teritorijā ir pieejami pieslēgumi gāzes apgādes tīkliem
(skat. 4. pielikumu), tomēr katrs jauns pieslēgums ir atsevišķi jāvērtē, lai novērtētu, vai
ir pieejamas pietiekošas jaudas tā realizācijai.
Elektroapgāde
Liepājas pilsētas energoapgādes nodrošinājuma iespējas
raksturo 110/10 kV
apakšstaciju un to savienojošo 110 kV elektropārvades līniju tīkls (skat. 5. pielikumu).
Lejaskurzemes elektriskā slodze ziemas maksimuma stundās ir ap 140MW.
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2009. gadā tika rekonstruēta apakšstacija “Liepājas Metalurgs”, nodrošinot minimālo
elektroenerģijas patēriņu 320 000 MWh gadā un pieslēguma nominālo jaudu 96 MVA.
Ņemot vērā, ka šobrīd AS “KVV Liepājas Metalurgs” nedarbojas, šīs jaudas ir pieejamas
citiem uzņēmējiem.
Praktiski visā apbūvētajā LSEZ teritorijā ir pieejami pieslēgumi elektroapgādes tīklam,
tomēr katrs jauns pieslēgums ir atsevišķi jāvērtē, lai novērtētu, vai ir pieejamas
pietiekošas jaudas konkrētajā teritorijā. Paralēli uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamas arī elektroapgādes tīklu apsaimniekotāja investīcijas pieejamo jaudu
palielināšanai konkrētiem zemes gabaliem.
Siltumapgāde
Kopš 2005. gada jūlija Liepājā siltumapgādi nodrošina uzņēmums SIA „Liepājas
enerģija”. Siltumenerģijas tarifs ar pievienotās vērtības nodokli 2017. gada jūlijā bija
66,49 EUR par MWh.
2016. gadā Ekonomikas ministrija ir veikusi esošās centralizētās siltumapgādes (CSA)
infrastruktūras novērtējumu Latvijas pilsētās.
2.4. tabula. Liepājas CSA infrastruktūras novērtējums
Siltumenerģijas
pieprasījums
Centralizētās
siltumapgādes īpatsvars
Centralizētās
siltumapgādes
infrastruktūra
potenciāls

un

tās

Koģenerācijas īpatsvars

AER īpatsvars CSA

Jaunu
patērētāju
pieslēgšanas potenciāls

- mājsaimniecības – 541,03 GWh/gadā,
- rūpniecība – 4,23GWh/gadā,
- pakalpojumi – 105,02 GWh/gadā.
- centralizētās siltumapgādes sistēmā: 237,8 GWh/gadā,
- lokālā un individuālā siltumapgādē: 412,48 GWh/gadā.
CSA sedz 40% no kopējā siltumenerģijas pieprasījuma
Liepājā ir 18 katlu mājas un 2 koģenerācijas stacijas. Pieprasītā
siltumslodze ir tuvu 80% no kopējās uzstādītās iekārtu jaudas, tas
nozīmē, ka uzstādītās jaudas tiek pilnībā izmantotas.
Kopējais siltumtīklu garums 97 km. Siltumenerģijas sadales zudumi
Liepājā pēdējo piecu gadu laikā ir būtiski samazināti (2009. gadā –
26,2%; 2013. gadā 15,4%). Arī turpmākos gados tiks turpināta
Liepājas pārvades un sadales siltumtīklu rekonstrukcija, tādējādi
samazinot siltuma zudumus. Renovējot 26,48 km siltumtīklu, var
sasniegt 11,33 GWh/gadā enerģijas ietaupījumu un 12,2 GWh/gadā
primārās enerģijas ietaupījumu.
Divas koģenerācijas stacijas veido 82,95% no saražotās
siltumenerģijas Liepājas CSA.
Viena dabasgāzes stacija ar uzstādīto 4 MWel jaudu un otra šķeldas
KS ar uzstādīto 6 MWel jaudu.
2013. gada nogalē tika atklāta šķeldas katlu māja ar jaudu 30MW.
Līdz ar biomasas katlu mājas darbības uzsākšanu aptuveni 65%
siltumenerģijas uzņēmums saražo izmantojot vietējo atjaunojamo
energoresursu – koksnes šķeldu. Līdz ar to importētās dabasgāzes
īpatsvars kurināmā bilancē ir samazinājies par ~ 40%. KM ražo
aptuveni 90 GWh siltumenerģijas gadā, kas ir aptuveni 35% no
kopējā Liepājas ražotnēs saražotās siltumenerģijas apjoma.
Liepājas CSA plāno saglabāt esošo līmeni, un pakāpeniski pievienot
jaunus patērētājus.

Avots: PricewaterhouseCoopers SIA kopā ar Fizikālās Enerģētikas Institūtu (FEI)
Ņemot vērā AER un augstas efektivitātes koģenerācijas sistēmas īpatsvaru Liepājas CSA,
tā atbilst efektīvas centralizētās sistēmas definīcijai, un tai vēl ir potenciāls palielināt
patērētāju skaitu un izvērtēt iespēju izmantot rekuperēto siltumu no rūpnieciskās
siltumenerģijas tehnoloģiskām vajadzībām. Liepājas pašvaldība paredz paaugstināt CSA
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sistēmas efektivitāti, izmantojot vietējos energoresursus un turpināt siltumtrašu
rekonstrukciju.
Atkritumu apsaimniekošana
Centralizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā pilsētā ir iesaistīti aptuveni 95%
iedzīvotāju. Atbilstoši apstiprinātajam Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam
2013.-2020. gadam un reģionālajam plānam, nereģenerējamie sadzīves atkritumi arī
turpmāk tiks apglabāti reģionālajā atkritumu poligonā „Ķīvītes” Grobiņas novadā.
Saistošās prasības atkritumu apsaimniekošanas sektorā5:




atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidošana kā minimums tādiem materiālu
veidiem, kā stikls, plastmasa, papīrs, metāls;
atkritumos esošu pārstrādei derīgu materiālu atgūšana;
atkritumu
apsaimniekošanas
komersanta,
kas
sniedz
atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu, izvēle.

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanu nodrošina vairāki privātie komersanti, kas
saņēmuši atļaujas bīstamo atkritumu apsaimniekošanai.
Pasažieru pārvadājumi
Liepājā pasažieru pārvadājumi tiek nodrošināti ar tramvaju, regulāras satiksmes
autobusiem un regulārās satiksmes mikroautobusiem. Pilsētā ir attīstīts autobusa
pārvadājumu tīkls, izveidoti 30 maršruti, ko apkalpo SIA “Liepājas Autobusu parks”.
2016. gadā Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā (tramvajos un autobusos)
pārvadāti 13,2 milj. pasažieri, kas ir par 6,1% jeb par 0,9 milj. pārvadāto pasažieru
mazāk nekā 2015. gadā.
2017. gada maijā atjaunoti pasažieru pārvadājumi no Liepājas lidostas iekšzemes
maršrutā Liepāja-Rīga-Liepāja. Pirmajos divos mēnešos pārvadāti 1 752 pasažieri,
lidmašīnas piepildījumam sasniedzot vidēji 47,3%. 52% biļešu iegādāti tikai lidojumiem
starp Rīgu un Liepāju, bet 48% - tranzītlidojumiem caur Rīgu, savienojot Liepāju ar
pārējiem «airBaltic» galamērķiem. Pieci populārākie tranzītlidojumi Liepājas maršrutā ir
Londona, Maskava, Kopenhāgena, Berlīne un Hamburga. 2017. gada jūlijā uz Liepājas
lidostu atlidoja 509 pasažieri, bet no Liepājas 529 pasažieri.
2016. gadā ar vilcienu pārvadāti 7 155 pasažieri, kas ir par 558 pasažieriem jeb par
8,5% vairāk nekā 2015. gadā. Liepājā iebraukušo pasažieru skaits 2016. gadā bija 3 316
jeb 46,3% no kopējā pasažieru skaita. No Liepājas izbraukušo pasažieru skaits bija 3 839
jeb 53,7% no kopējā pasažieru skaita. Liepājā iebraukušo pasažieru skaits gada laikā
samazinājies par 9,7%, bet no Liepājas izbraukušo pasažieru skaits palielinājies par
31,3%.
LSEZ teritorijā ir sarežģīts īpašuma sastāvs, kas kavē daudzu teritoriju attīstību, tomēr ir
pieprasījumam atbilstošs pašvaldības īpašumā esošu teritoriju apjoms, ko LSEZ pārvalde
piedāvā potenciālajiem investoriem. Lai gan LSEZ teritorija ir salīdzinoši liela, attīstībai
bez papildus līdzekļu ieguldīšanas teritorijas inženiertehniskajā sagatavošanā ir
pieejama ļoti neliela pilsētas daļa. Nekustamo īpašumu attīstību nodrošina gan privāti
attīstītāji (PUMAC LATVIJA, Vecās ostmalas biznesa parks), gan LSEZ pārvalde sadarbībā
ar Liepājas pilsētas pašvaldību. Pieredze rāda, ka ir nepieciešami publiskie līdzekļi
5

Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020. gadam
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teritoriju sakārtošanai, lai palielinātu potenciālo investoru piesaistes iespējas. Lai
potenciālās attīstības teritorijas sagatavotu uzņēmējdarbībai, ir nepieciešami gan
inženierkomunikāciju pieslēgumi un jaudu palielināšanas, gan teritoriju sagatavošana
(atmežošana, uzbēršana, drenāža), gan atbilstošu pievadceļu izbūve.
2.5.2. LSEZ VIDES IEROBEŽOJUMI
2017. gada sākumā Liepājā pēc piesārņojošo darbību atļauju reģistrā 6 pieejamās
informācijas ir 2 uzņēmumi ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujām (SIA
“Liepājas Enerģija” un AS “KVV Liepājas Metalurgs”) un 79 uzņēmumi ar 93 B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujām.
93 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemtas kategorijās:










Enerģētika,
Metālu ražošana un apstrāde,
Minerālu izstrādājumu ražošana,
Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem
produktiem,
Atkritumu apsaimniekošana,
Nolietotais transports un kuģu vraki,
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde,
Pārtikas rūpniecība,
Citas nozares.

Ūdeņi
Liepājas ekosistēmā nozīmīgu ekoloģisko funkciju veic ūdenstilpnes – Baltijas jūra,
Liepājas ezers un Tosmares ezers, kas ir NATURA 2000 teritorijas. Liepājai ir 17,9
kilometrus gara robeža ar Baltijas jūru, no kuras 6,4 km atrodas ostas teritorijā. Ziemeļu
piekrastes daļa ir akmeņaina, ar nelielu abrāzijas krauju, kur vērojama krasta erozija, ko
rada biežās un spēcīgās vētras, kā arī antropogēno faktoru izraisītais sanešu deficīts.
Šajā daļā nepieciešami krasta nostiprinājumi pret izskalošanos vētrās un pasākumi, kuri
kompensētu sanešu deficītu jūras seklūdens joslā, kas saistīti ar no kuģu ceļiem un ostas
akvatorijas izsmelto smilšu deponēšanu tālu jūrā.
Lai samazinātu saimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz Baltijas jūru, ar Aizsargjoslu
likumu ir noteikta 300 metru Baltijas jūras krasta aizsargjosla.
Liepājā ir arī citas ūdenskrātuves – Tirdzniecības kanāls, Karostas kanāls, Pērkones
kanāls, Cietokšņa kanāls, Beberliņu ūdenskrātuve, Vērnieku upe un Kalēju upe. Arī LSEZ
teritorijā atrodas attīstāmas ūdensmalas, tāpat arī slēgtas piekrastes zonas ostā.
Meži
Liepājas pilsētā mežu teritorijas aizņem 1005 ha jeb ap 17% no pilsētas kopplatības, tie
galvenokārt atrodas LSEZ teritorijā. Liepājas pilsētas mežu zemes kopplatība ir 1 368,9
ha. Tā kā pašvaldības meži pieder pie aizsargājamo mežu kategorijas, to
apsaimniekošanā ir daudz stingrāki nosacījumi nekā saimnieciska rakstura mežiem.
Koku ciršana pilsētas mežos notiek, veicot tikai kopšanas un izlases cirtes.

6
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Liepājas teritorijas plānojumā daļa no meža teritorijām ir iezīmētas kā potenciālās
attīstības teritorijas. Plānojot attīstību šajās teritorijās, ir jāņem vērā, ka Meža likuma 41.
pants nosaka, ka meža platību atmežo, ja tas nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu
ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai un īpaši aizsargājamo biotopu
atjaunošanai. Lai veiktu atmežošanu, ir jāsaņem kompetentas institūcijas
administratīvais akts, kas tai piešķir tiesības veikt minētās darbības, kā arī jākompensē
valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītos izdevumus. Ņemot
vērā, ka teritoriju atmežošana ir administratīvi un tehniski sarežģīta prioritāri jāattīsta
teritorijas, kurām nav nepieciešama atmežošana.
Apstādījumu teritorijas (publiskās teritorijas)
Pilsētas apstādījumi ir parki, skvēri, dārzi un ielu apstādījumi. Pilsētas apstādījumi ir
nepieciešami, lai uzlabotu pilsētas mikroklimatu, attīrītu gaisu, slāpētu troksni un radītu
piemērotu vidi iedzīvotāju rekreācijai un fiziskām aktivitātēm. Pilsētā esošajiem augiem
ir liela nozīme arī augšņu mitruma režīma regulēšanā, dabas daudzveidības saglabāšanā
un sabiedrības izglītošanā. Liepājā labiekārtoti apstādījumi ir 92,6 ha (Vides rīcības
programma) jeb 84,6 ha (Teritorijas plānojums), kas ir 1,5 % no pilsētas kopplatības, tie
atrodas arī LSEZ teritorijā.
Nepietiekama apstādījumu infrastruktūra ir daudzdzīvokļu namu iekškvartālos, kas
attiecināms arī uz Karostas teritoriju. Liepājas pilsētā ir uzskaitīti 114 Valsts nozīmes
dabas pieminekļi – dižkoki. Dižkoku uzskaite Liepājā ir veikta Vecliepājā un Raiņa parkā,
līdz ar to LSEZ teritorijā ir uzskaitīti tikai divi dižkoki - viens atrodas Vecajā ostmalā, bet
otrs Ganību un Ādu ielas krustojumā.
Gaiss
Atmosfēras gaisa kvalitāti pilsētā ietekmē mobilo (transports) un stacionāro (katlu
mājas, DUS, ostas termināli, citi ražošanas objekti) piesārņojošo vielu izmešu avoti. Gaisa
piesārņojuma izplatību pilsētā veicina Liepājai raksturīgie meteoroloģiskie apstākļi –
mērenais piejūras klimats, liels vējaino dienu skaits, gaisa relatīvais mitrums, jūras,
ezeru un ūdensteču tuvums, ilgstoši sausa laika periodi. Galvenās piesārņojošās vielas
pilsētas gaisā ir putekļi, sēra dioksīds, slāpekļa dioksīds, oglekļa dioksīds un gaistošie
organiskie savienojumi.
Kopš 2000. gada Liepājas pilsētā gaisa kvalitātes regulārus novērojumus veic Latvijas
vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, izmantojot automātisko gaisa monitoringa
staciju, kas izvietota O.Kalpaka ielā.
Pēdējos gados vērojama putekļu piesārņojuma līmeņa samazināšanās – 2009. gadā bija
53 pārsniegšanas gadījumi (pieļaujami 35 pārsniegšanas gadījumi gadā), savukārt 2012.
gadā – 22 pārsniegšanas gadījumi. 2017. gada pirmajā pusgadā Liepājas automātiskajā
gaisa monitoringa stacijā konstatēti seši pārsniegšanas gadījumi. Slāpekļa dioksīda
koncentrācijai pilsētas centrā ir tendence paaugstināties, kas izskaidrojams ar
autotransporta intensitātes pieaugumu. Pēc pieejamās informācijas pārējo gaisa
kvalitātes rādītāju koncentrācija gaisā atbilst normatīvo aktu prasībām.
Galvenie gaisa piesārņojuma avoti Liepājas pilsētā no stacionārajiem izmešu avotiem ir
ražošanas uzņēmumi un ostā darbojošies termināļi.
Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas ir teritorijas ar vēsturisku
piesārņojumu: atkritumu izgāztuves, naftas bāzes, rūpniecības un ražošanas uzņēmumi,
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un to darbības rezultātā radies piesārņojums, uzņēmumi ar vecām tehnoloģiski
nolietotām iekārtam u.c. teritorijas.
Liepājas pilsētā atbilstoši Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāzes
„Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” informācijai atrodas trīs piesārņotas
vietas (2.5.tab.) un 39 potenciāli piesārņotas vietas. Galvenās piesārņojošās vielas ir
naftas produkti un smagie metāli.
2.5.tabula. Piesārņotās vietas Liepājā7
Nosaukums
Liepājas Karostas
kanāls

Adrese

SIA
V.Biļuka
komercfirma “Evija”

Roņu iela 8

SIA
V.Biļuka
komercfirma “Evija”

Upmalas
12/14/16

Piesārņojuma veids
Galvenās piesārņojošās vielas ir naftas produkti un
smagie metāli, kopējais piesārņoto nogulumu apjoms ir
aptuveni 600 000 m3. Kanālā tika novadīti notekūdeņi,
kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami
pārsniedza pieļaujamās normas. Smago metālu
savienojumi ilgu laiku akumulējās gultnes nogulumos.
Naftas bāze, piesārņojums ar naftas produktiem.
Vēsturisks piesārņojums ar naftas produktiem,
konstatēts peldošais naftas slānis.
Vēsturisks piesārņojums ar naftas produktiem.

LSEZ pārvalde, apgūstot ES fondu līdzfinansējumu, plāno un īsteno Liepājas Karostas
kanāla sanācijas projektu, kura ietvaros piesārņotā grunts tiks deponēta aiz kanāla
austrumu galā izbūvētās rievsienas.
Degradētās teritorijas
Izstrādājot Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, tika veikts pētījums „Degradēto
teritoriju izpēte”, kura ietvaros apsekoja pilsētas degradētās teritorijas. Degradēto
teritoriju izvietojuma grafiskā analīze rāda, ka to lokalizācija pilsētā ir nevienmērīga. Ir
vairākas pilsētas daļas, kur šādu teritoriju un objektu koncentrācija ir lielāka, piemēram,
Karostā. Katram apgabalam raksturīgs arī noteikts degradēto teritoriju veids. Degradēto
teritoriju kopējā platība Liepājas vēsturiskajā centrā ir 6,9 ha, kas ir 3,7% no Liepājas
vēsturiskā centra teritorijas.
Troksnis
Troksnis ir fizikālas dabas faktors – skaņa, kas veido neperiodiskas svārstības, troksnis
ir šādu skaņu kopums. Troksnis kļūst par vienu no izplatītākajiem piesārņojuma
veidiem. Tas ietekmē gan cilvēku dzīves kvalitāti, gan veselību.
28% Latvijas iedzīvotāju kā traucējošu izjūt gaisa piesārņojumu dzīvesvietas apkārtnē,
bet savukārt 37% dzīves vietā traucē troksnis - visvairāk Rīgā, kur no pārmērīga trokšņa
cieš 46% iedzīvotāju. Par visbiežāko trokšņa iemeslu iedzīvotāji norāda satiksmes
troksni (76% gadījumu)8.
Transporta līdzekļu troksnis nav vienīgais, bet visbiežāk izplatītais. Troksni rada gan
rūpnieciskā darbība, gan gaisakuģu, ceļu un dzelzceļa satiksme. Lai gan ir epizodiski
mērījumi, ar to ir par maz, lai noteiktu iespējamās trokšņu ietekmes zonas, tāpēc būtu
nepieciešams veikt regulārus trokšņu mērījumus un kartēšanu, kā arī noteikt
VSIA „Latvijas vides meteoroloģijas centrs” datu bāze „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu
reģistrs”
8 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam
7
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dzīvojamās apbūves attīstības
infrastruktūras tiešā tuvumā.

ierobežojumus

nacionālas

nozīmes

transporta

Smakas
Pilsētā darbojas ražotnes un objekti – zivju pārstrādes uzņēmumi, Liepājas ostā
darbojošies termināļi, kas saistīti ar naftas produktu un citu ķīmisko vielu pārkraušanu
un pilsētas notekūdeņu attīšanas iekārtām, kuru darbība ir saistība ar smaku
veidošanos. Gadījumos, kad valdošie vēji no šo uzņēmumu teritorijām ir dzīvojamās
apbūves virzienā, tas rada traucējumu iedzīvotajiem.
Par smaku ietekmes mazināšanu atbild piesārņojošās darbības operators - juridiskā vai
fiziskā persona, kuras piesārņojošās darbības dēļ ir radīti smaku traucējumi. Smaku
traucējuma novērtējumu veic un, ja tiek pārsniegts smakas mērķlielums, lēmumu par
nepieciešamību veikt pasākumus smaku traucējumu samazināšanai pieņem VVD
Liepājas reģionālā vides pārvalde.

2.6. LSEZ PĀRVALDES SITUĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS
LSEZ pārvalde ir valsts un pašvaldības izveidota atvasināta publisko tiesību juridiskā
persona, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā. LSEZ pārvalde saskaņā ar "Likumu
par ostām" veic visas funkcijas, kuras noteiktas ostas pārvaldei attiecībā uz Liepājas ostu
un tās teritoriju.
Saskaņā ar "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu" LSEZ ir izveidota ar mērķi
attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī
starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus
ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai Liepājā. LSEZ
pārvaldes funkcijas veic LSEZ valde un LSEZ izpildaparāts, ko vada LSEZ pārvaldnieks.
LSEZ valde ir augstākā kolektīvā LSEZ uzraudzības un pārvaldes institūcija.
LSEZ pārvaldes funkcijas ir attīstības plānu izstrādāšana un izpilde, uzņēmējdarbības
veicināšana savā teritorijā, investīciju piesaiste un biznesa iespēju popularizācija,
infrastruktūras izveidošana un komunikāciju sistēmu izbūves organizēšana savā
teritorijā, pakalpojumu kompleksa nodrošināšana LSEZ ieguldītājiem un uzņēmumiem.
Saskaņā ar Komisijas regulu (EK) Nr.651/2014 un likumu „Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” LSEZ kapitālsabiedrības saņem tiešo
nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo
atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem: 35% - lielajām kapitālsabiedrībām; 45% –
vidējām kapitālsabiedrībām; 55% – mazajām vai sīkajām (mikro) kapitālsabiedrībām.
Noteiktā atbalsta procenta piemērošana tiek izmantota uzņēmuma ienākuma nodokļa
atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu kopsummai.
Kapitālsabiedrībām, kas ir saņēmušas LSEZ kapitālsabiedrības statusu, ir tiesības uz
šādiem tiešajiem nodokļu atvieglojumiem: 80% atlaide uzņēmuma ienākuma nodoklim;
80% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim, ar iespēju saņemt pašvaldības piešķirto
papildu atlaidi 20%. Savukārt, lai veicinātu tirdzniecību un preču kustību caur Liepājas
ostu, sekmējot nosprausto mērķu sasniegšanu, saskaņā ar likumu „Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” kapitālsabiedrībām ir
tiesības uz šādiem netiešajiem nodokļu atvieglojumiem: 0% PVN likme preču piegādēm
un pakalpojumiem speciālajā ekonomiskajā zonā un brīvajā zonā; atbrīvojums no muitas

49

nodevām un akcīzes nodokļa naftas produktiem brīvajā zonā. LSEZ kapitālsabiedrības
statuss ir nepieciešams priekšnoteikums Brīvās zonas statusa saņemšanai.
2.6.1. LSEZ PĀRVALDES BUDŽETS
Pamata daļu LSEZ pārvaldes ieņēmumos veido ostas maksas (58%), kam ir tendence
pieaugt proporcionāli kravu apjoma pieaugumam. Nākamā lielākā pozīcija ir ostas
pakalpojumi (16%), kam seko zemes un telpu nomas maksa. Salīdzinoši nelielu daļu
veido koplietošanas objektu izmantošana un citas darbības. 2016. gadā kopējie LSEZ
pārvaldes ieņēmumi bija 10 537 354 EUR, kas ir par 2,8% vairāk kā 2015. gadā (skat
2.19. attēlu).
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2.19.attēls. LSEZ pārvaldes pamatdarbības ieņēmumu sadalījums, EUR
Avots: LSEZ pārvalde
Ar likumu LSEZ pārvaldei ir noteikts pienākums, izmantojot ieņēmumus no Liepājas
ostas darbības, attīstīt industriālās teritorijas LSEZ teritorijā. Ņemot vērā, ka Liepājas
osta 50 gadus bija militārā osta un tirdzniecības ostas darbībai nepieciešamā
infrastruktūra tajā bija izveidota tikai daļēji, LSEZ pārvaldei ir ierobežoti līdzekļi jaunu
industriālo teritoriju inženiertehniskajai sagatavošanai, jo ir uzņemtas būtiskas
kredītsaistības ostas infrastruktūras izbūvei (padziļināšana, vēsturiski piesārņotā
Karostas kanāla attīrīšana), lai saglabātu Liepājas ostas konkurētspēju un tādējādi arī
pamata ieņēmumu bāzi. Papildus nesakārtoto īpašumtiesību dēļ kā ķīlu LSEZ pārvalde
var uzrādīt tikai kopš 1997. gada LSEZ pārvaldes izveidoto infrastruktūru, līdz ar to
LSEZ pārvaldei ir ierobežota ķīlu bāze esošo un nepieciešamo kredītsaistību
garantēšanai. 2016. gadā ieņēmumi no industriālo teritoriju nomas veidoja ~ 287 tūkst.
EUR jeb 2,4% no ieņēmumu bāzes. Ņemot vērā nepieciešamās investīcijas turpmākajai
ostas infrastruktūras attīstībai, lai palielinātu Liepājas ostas pārkraušanas apjomus,
industriālo teritoriju attīstībai ir pieejams ierobežots finansējuma apjoms, līdzvērtīgs
ieņēmumu apjomam. Industriālo teritoriju attīstību arī turpmāk plānots nodrošināt
sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību, jo tieši pašvaldība ir lielākais ieguvējs no
uzņēmējdarbības attīstības pilsētā.
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2016. gadā lielākais izdevumu postenis bija personāla izdevumi (40%), tam seko
ārpakalpojumi (27%) un ostas drošības un vides aizsardzības izdevumi (13%).
No personāla izdevumiem 2016. gadā 40,6% veidoja kapteiņdienesta personāla
atalgojums, 23% pārvaldes personāla izdevumi un 16,3% tehniskās daļas personāla
izdevumi.
Personāla izdevumi

6%

Ostas drošība un vides
aizsardzība
Tehniskā daļa

27%

40%
Kapteiņdienests
Hidrogrāfijas grupa
Mārketings, sabiedriskās
attiecības

4%
2%
3%

Ārpakalpojumi

5%

13%

Pārējie izdevumi

2.20.attēls. LSEZ pārvaldes pamatdarbības izdevumu sadalījums 2016. gadā
Avots: LSEZ pārvalde
LSEZ pārvalde infrastruktūras attīstībā investē neregulāri, galvenokārt līdzfinansējot ES
fondu projektus. Kopējās investīcijās vislielākais ieguldījums bija 2015. gadā, kad tika
līdzfinansēti projekti “Liepājas ostas padziļināšana” un “Vēsturiski piesārņotas vietas
Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta”. 2016. gads ir bijis vienīgais gads
pārskatāmā periodā, kad LSEZ pārvalde nav veikusi būtiskus ieguldījumus.
LSEZ pārvaldes budžets 2017. gadam ir vērsts uz attīstību, ko paredz investīciju projekti,
kas tiks finansēti gan ar ES fondu atbalstu, gan ieguldot pašu līdzekļus. 2017. gadā ir
iegādāts jauns loču kuģis, kā arī tiek plānots uzsākt vairākus infrastruktūras attīstības
projektus (skat. VII nodaļu).
LSEZ pārvalde velta daudz pūļu darbam ar sabiedrību, lai veidotu pārvaldes tēlu
sabiedrības acīs. Tā LSEZ pārvalde 2012. gadā iedibināja tradīciju – konkursu
„Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums”, aicinot Liepājas ostas uzņēmumus pievērst
lielāku uzmanību teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai. 2017. gadā konkurss
norisinās jau piekto reizi.
Lai veicinātu LSEZ un Liepājas ostas iespējas, LSEZ pārvalde ir piedalījusies vairākās
starptautiskās konferencēs, semināros, izstādēs, kā arī nodrošinājusi plašu informācijas
apriti preses izdevumos. LSEZ pārvalde nodarbojas ar informācijas sniegšanu par LSEZ
darbību, dažādu jautājumu skaidrošanu. Tā 2016. gadā sagatavotas un publicētas 48
preses relīzes, rīkotas preses konferences un preses sanāksmes – kur klātienē varēja
sekot līdz notiekošajam Liepājas ostā un LSEZ kapitālsabiedrībās. Visa gada garumā
sadarbībā ar informatīvajiem masu medijiem par LSEZ tiek sniegta plaša informācija
laikrakstos, interneta portālos, radio un televīzijā.
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LSEZ pārvaldes mārketinga aktivitāšu pamatelements ir dalība starptautiskos
transporta forumos, kur iespējama tieša saikne un secīga mijiedarbība ar starptautiskā
kravu pārvadājumu tirgus dalībniekiem (ekspeditoriem, aģentiem, kravu īpašniekiem,
sauszemes un jūras pārvadātājiem). LSEZ pārvalde regulāri piedalās starptautiskajās
transporta izstādēs Baltkrievijā, Kazahstānā, Uzbekistānā, Krievijā, u.c. valstīs.
2.6.2. LSEZ PĀRVALDES DARBĪBU RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI
LSEZ teritorijā darbojas divas atsevišķas juridiskas personas, kas pieder publisko tiesību
subjektiem: LSEZ pārvalde (vienlaikus veic LSEZ teritorijas un Liepājas ostas pārvaldes
funkcijas saskaņā ar “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu” un likumu “Par
ostām”) un SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” (Liepājas pašvaldībai piederoša
kapitālsabiedrība, kas tiek finansēta no saimnieciskās darbības ieņēmumiem,
pašvaldības sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību kompensācijas un
Satiksmes ministrijas mērķdotācijas aviācijas drošības pasākumiem).
Līdz ar to, zemāk tekstā LSEZ pārvaldes darbības raksturojums ir dots 3 griezumos:
Liepājas ostas darbība, LSEZ industriālo (ražošanas uzņēmumu darbība) un Liepājas
lidostas darbība.
Liepājas ostas darbību raksturojošie rādītāji
Saskaņā ar likumā “Par ostām” doto jēdziena skaidrojumu osta ir ar robežām noteikta
Latvijas sauszemes teritorijas daļa, ieskaitot mākslīgi izveidotos uzbērumus, un iekšējo
ūdeņu daļa, ieskaitot iekšējos un ārējos reidus un kuģu ceļus ostas pieejā, kas iekārtoti
kuģu un pasažieru apkalpošanai, kravas, transporta un ekspedīciju operāciju veikšanai
un citai saimnieciskai darbībai.
Ostas ir reģionu sociālekonomiskās attīstības centri. Saskaņā ar Latvijas ostu attīstības
programmā 2014. - 2020. gadam noteikto - no ostu pārvalžu viedokļa svarīgākais ir
kravu apgrozījums, jo lielākā daļa ieņēmumi ir no ostu maksām un šie līdzekļi tālāk tiek
novirzīti ostas infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai. Savukārt, pašvaldības intereses
vairāk saistās ar darbavietu nodrošināšanu apkārtējās teritorijas iedzīvotājiem.
Liepājas ostas rezultativitātes rādītāji laika posmā no 2007. līdz 2016. gadam parādīti
2.6. tabulā. Kopš 2014. gada Liepājas osta uzrāda stabilu izaugsmi un atkopšanos no
2013. gadā notikušās AS “KVV Liepājas Metalurgs” darbības apturēšanas, kā rezultātā
Liepājas ostas kravu apgrozījums zaudēja līdz 1,5 miljoniem tonnu gadā. Liepājas ostā ir
novērojama būtiska ievesto un izvesto kravu atšķirība. 2016. gadā tikai 10% no
pārkrauto kravu apjoma veidoja ievestās kravas.
2.6.tabula. Kopējais pārkrauto kravu apjoms 2007. – 2016. gadam, tūkstoši tonnu
Gads
Ievestas
Izvestas
Kopā

2007
750,4
3 288,5
4 038,9

2008
609,2
3 580,8
4 190,0

2009
542,7
3 838,7
4 381,4

2010
661,2
3 722,6
4 383,8

2011
1 197,1
3 659,7
4 856,8

Gads
Ievestas
Izvestas
Kopā

2012
1 720,0
5 711,4
7 431,4

2013
1 123,4
3 714,8
4 838,2

2014
975,5
4 324,3
5 299,8

2015
930,5
4 680,9
5 611,4

2016
570,8
5 108,9
5 679,7

Avots: LSEZ pārvalde
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Kopš 2013. gada ir būtiski samazinājies Liepājas ostā apkalpoto prāmju pasažieru skaits.
Laika periodā no 2013. – 2016. gadam, tas ir samazinājies par 23,5%.
2.7.tabula. Liepājas ostā apkalpoto prāmju pasažieru skaits, 2012. – 2016. gads
Gads
Iebraukušie
Izbraukušie
Kopā

2012
16 377
16 865
33 242

2013
20 836
21 771
42 607

2014
19 509
22 796
42 305

2015
17 965
21 817
39 782

2016
14 296
18 696
32 992

Avots: LSEZ pārvalde
2.8. tabulā ir parādīts Liepājas ostā apkalpoto kuģu skaits no 2012. – 2016. gadam. Laika
periodā no 2012. gada līdz 2016. gadam apkalpoto kuģu skaits ir samazinājies par
26,9%. Attiecīgi, palielinoties pārkrauto kravu apjomiem, bet samazinoties apkalpoto
kuģu skaitam, ir pieaugusi Liepājas ostā apkalpoto kuģu bruto tonnāža. Laika periodā no
2012. – 2016. gadam tā ir pieaugusi par 24 %.
2.8. tabula. Liepājas ostā apkalpoto kuģu skaits, 2012. – 2016. gads
Gads
Sauskravu
Tankkuģi
Ro - Pax (prāmji)
Kruīza
Kopā

2012
1 445
115
183
0
1 743

2013
945
109
196
0
1 250

2014
990
102
237
0
1 329

2015
938
116
219
0
1 273

2016
959
154
161
0
1 274

Avots: LSEZ pārvalde
2.9. tabulā ir parādītas darbavietu skaita izmaiņas Liepājas ostā no 2012. – 2016. gadam.
Lai gan pārkrauto kravu apjomi palielinās, darbavietu skaits ostas uzņēmumos pēdējo
četru gadu laikā ir būtiski samazinājies – par 17%. Tas parāda, ka pieaug ostas darbību
automatizācija, kā arī mainās Liepājas ostas apkalpoto kravu nomenklatūra, kuru
apkalpošanai nepieciešami mazāki cilvēkresursi. Šī tendence apliecina, ka, neskatoties
uz cilvēkresursu samazināšanos Liepājā, osta spēs saglabāt esošās jaudas un apstrādāt
jaunas jaudas.
2.9. tabula. Darbavietu skaits ostas uzņēmumos, 2012. – 2016. gads
Gads
Darbavietu skaits

2012
920

2013
906

2014
788

2015
766

2016
752

Avots: LSEZ pārvalde
LSEZ industriālo/ražošanas uzņēmumu darbību raksturojošie rādītāji
2.10. tabulā parādīts darbavietu skaits LSEZ statusu ieguvušajos rūpnieciskajos/
ražošanas uzņēmumos. Salīdzinot tabulas datus ar 2.9. tabulu, redzams, ka kopš 2014.
gada darbavietu skaits industriālajos/ražošanas uzņēmumos būtiski pārsniedz
darbavietu skaitu ar ostas pamatdarbību saistītajos uzņēmumos. 2016. gadā šis
pārsniegums bija par 63% jeb 473 darba vietām. Tas nozīmē, ka, lai LSEZ pārvalde
turpmāk izpildītu vienu no saviem rezultatīvajiem rādītājiem – jaunu darba cietu
radīšana Liepājā, tai jāfokusējas uz industriālo teritoriju attīstību, vienlaikus palielinot
arī vietējo kravu apjomu, ko transportēt no Liepājas ostas.
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2.10.tabula. Darbavietu skaits industriālajos/ražošanas uzņēmumos, 2010. - 2016. gads
Gads
Darbavietu skaits

2012
791

2013
778

2014
1 264

2015
1 267

2016
1 225

Avots: LSEZ pārvalde
Viens no LSEZ pārvaldes darbības rezultātiem ir piesaistīto investīciju apjoms ražošanas
attīstībai. No 2012. – 2015. gadam ir būtiski samazinājušies Liepājas SEZ
kapitālsabiedrību veiktie ieguldījumi, tomēr ir palielinājies gan neto apgrozījums, gan
eksporta apgrozījums. Investīciju samazinājums saistīts ar tirgus satricinājumiem, ko
radīja AS “KVV Liepājas Metalurgs” maksātnespēja, kā arī ES ieviestie tirdzniecības
ierobežojumi ar Krieviju.
2.11. tabula. Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi, neto un eksporta apgrozījums
Gads
Nefinanšu investīcijas, no kurām tiek saņemtas
atlaides, milj. EUR
Kopējais neto apgrozījums, milj. EUR
Eksporta apgrozījums, milj. EUR
Eksporta apgrozījuma īpatsvars, %

2012
28,2

2013
7,5

2014
5,1

2015
2,9

2016
6,2

153,3
57,4
37,4

124,6
59,1
47,4

148,6
93,0
62,6

168,1
98,7
58,2

174,3
119,6
68,6

Avots: LSEZ pārvalde
Liepājas lidostas darbības rādītāji
Liepājas lidlauka sniegtie pakalpojumi (ekspluatācijas nosacījumi) ir dienas un nakts
lidojumi, izmantojot instrumentālo (IFR) un vizuālo (VFR) lidojumu noteikumus. Gaisa
kuģu maksimālais ekspluatācijas darbību tvērums ir “C” klases kuģu apkalpošana
(piemēram, Bombardier Dash 8 Q400). Lidlauka pakalpojumus ir atļauts sniegt visu
gadu. Liepājas lidlauka pakalpojumi ir paredzēti nekomerciālu (vispārējās aviācijas
lidojumi, aviācijas speciālie darbi) un komerciālu lidojumu (neregulāri un regulāri
pasažieru, kravas un pasta pārvadājumi) nodrošināšanai.
Liepājas lidlauka finansēšanu nosaka 2012. gada 30. janvāra Līgums par sabiedriskas
nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Aviasabiedrība “Liepāja”” starp Satiksmes ministriju, Liepājas pilsētas domi un SIA
“Aviasabiedrība “Liepāja””. Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību
kompensāciju lidlauka infrastruktūras ekspluatācijai un lidlauka pakalpojumu
sniegšanai 100% nodrošina Liepājas pašvaldība, bet lidlauka infrastruktūras būvju
būvniecībai - Satiksmes ministrija (Kohēzijas fonda līdzfinansējums) un Liepājas
pašvaldība. Līgums ir spēkā līdz 2021. gada 30. janvārim.
No 2017. gada 16. maija Liepājas lidosta nodrošina regulārus pasažieru gaisa
pārvadājumus maršrutā Liepāja-Rīga-Liepāja 3 reizes nedēļā, ko nodrošina AS “Air
Baltic Corporation”.
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2.7. LSEZ KONKURĒTSPĒJAS NOVĒRTĒJUMS
2.7.1. LIEPĀJAS OSTAS KONKURĒTSPĒJAS NOVĒRTĒJUMS
Liepājas ostas konkurētspējas analīze
Liepājas osta kā tirdzniecības osta atsāka darbību 1992. gadā pēc Krievijas bruņoto
spēku aiziešanas. Šajā laika periodā Liepājas ostas kravu apgrozījums ir pieaudzis līdz 6
miljoniem tonnu gadā, lielāko kravu apgrozījumu sasniedzot 2012. gadā (7,4 miljoni
tonnu).

2.21.attēls. Kravu apjoms un struktūra Liepājas ostā 2010.-2016. g.
Avots: LSEZ pārvalde
Liepājas osta piecdesmit gadus bija izslēgta no starptautiskās tirdzniecības kravu
aprites, jo tā bija slēgta militārā osta. Atšķirībā no Rīgas un Ventspils brīvostām, kurām
padomju laikā bija stratēģiska nozīme starptautiskajā tirdzniecībā Baltijas jūras reģionā,
Liepājas ostai vajadzēja atrast savu tirgus nišu. Šobrīd Liepājas osta specializējas
Kurzemes plānošanas reģiona kravu baseina apkalpošanā (graudi, kokmateriāli,
biokurināmais, cements u.c.), bet tranzīta kravu segmentā apkalpo specializētas nelielas
apjoma (nišas) kravas, kurām ir nepieciešamas papildu loģistikas operācijas ostas
teritorijā. Piemēram, stividors SIA “Liepaja Bulk Terminal” apkalpo 80% no Krievijas
eksportētajiem cukurbiešu atgriezumiem. Papildus tam Liepājas stividoruzņēmumi
nodrošina “vienas pieturas aģentūras” pakalpojumus kravu īpašniekiem, vienlaikus
sniedzot arī forvarderu, kuģu aģentu un citus pakalpojumus.
Iepriekš minētā specializācija ir Liepājas ostas salīdzinošā priekšrocība salīdzinājumā ar
pārējām Latvijas lielajām ostām, kas tai ļāvusi nodrošināt kravu pieaugumu pēdējo gadu
laikā. Tranzīta kravu nišu tirgus specializācija nodrošina iespējas saņemt kravas no
Krievijas, neskatoties uz šīs valsts ilgtermiņa politiskajām interesēm.
2.19. attēlā redzams, ka pēdējo sešu gadu laikā Liepājas ostas vietējo un tranzīta kravu
struktūra ir salīdzinoši stabila, vidējam kravu īpatsvaram sasniedzot 40% gadā. Vietējo
kravu baseina apkalpošana ir papildu Liepājas ostas priekšrocība.
Liepājas ostas teritoriju veido pieci ostas baseini:


Tirdzniecības kanāls;
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Ziemas osta;
Brīvosta;
Karosta;
Priekšosta.

Liepājas osta, kas atšķirībā no lielākās daļas Baltijas jūras Austrumu krasta ostu, kas
atrodas upju grīvās (samazina ostas dziļuma uzturēšanas izmaksas), ir būvēta kā jūras
osta. Liepājas ostas plānojums ir veidots atbilstoši militārās ostas vajadzībām. Līdz ar to,
ostai ir raksturīga ļoti liela akvatorija (militāro kuģu novietošanai un aizsardzībai pret
viļņiem Brīvostas un Priekšostas baseinos) un liels hidrobūvju garums (8182 m), kas
apgrūtina un sadārdzina Liepājas ostas attīstību. Karostas kanāls ir mākslīgi veidota
ostas būve kuģu un zemūdeņu novietošanai un remontam. Tirdzniecības ostas funkcijām
gan pirms, gan pēc II pasaules kara tika izmantots Tirdzniecības kanāls un Ziemas osta.
Ostas piestātnēm ir ierobežota kravu apstrādes un uzglabāšanas zona. Dzīvojamo ēku
būvniecība tuvu piestātnēm padomju laikā (galvenokārt Tirdzniecības kanāla un
Brīvostas baseinos) vēl vairāk ierobežo ostas loģistikas darbības. 2/3 no Liepājas ostas
kravu apstrādes notiek Brīvostas baseinā. Līdz ar to, Liepājas ostai šobrīd ir
ierobežojumi tirdzniecības ostas funkciju veikšanai salīdzinājumā ar citām Baltijas jūras
Austrumu krasta ostām. Liepājas ostai ir pieejama brīva teritorija Priekšostas baseinā,
kur nav izbūvētas piestātnes un nenotiek kravu pārkraušanas darbības.
Šajā nodaļā ir dota Liepājas ostas konkurences analīze ar konkurējošajām Baltijas jūras
Austrumu krasta lielajām ostām: Rīgas, Venstpils un Klaipēdas brīvostām. Šīs ostas ir
izvēlētas tāpēc, ka tās ir tuvākās ostas Liepājas ostai un šo ostu kravu baseini daļēji
pārklājas iekšzemes un tranzīta kravām. No mazajām ostām konkurējošās ostas ir Rojas
un Mērsraga ostas, lai gan šo ostu ietekme uz Liepājas ostas darbību nav būtiska (kravu
apgrozījums Rojas un Mērsraga ostās sasniedza attiecīgi 0,032 miljonus tonnu un 0,403
miljonus tonnu 2015. gadā).
Zemāk tabulā ir dota informācija par ostu galvenajiem inženiertehniskajiem
parametriem, lai varētu novērtēt Liepājas ostas priekšrocības un trūkumus
salīdzinājumā ar kaimiņu ostām. No tabulas datiem redzams, ka infrastruktūras
parametru ziņā kaimiņu ostas apsteidz Liepājas ostu, turklāt Liepājas ostā nav pieejama
termināļu infrastruktūra konteinerkravu apkalpošanai. Rīgas, Ventspils un Klaipēdas
ostās ir iespējamas liela mēroga, standartizētas kravu pārkraušanas darbības (angļu val.
economy of scale), ko lielā mērā nosaka vēsturiskie apstākļi (starptautiskā kravu plūsmu
dalīšana Padomju Savienības laikā, attīstot Baltijas jūras eksporta ostas). Liepājas ostas
vēsturiskā izcelsme militārās ostas funkciju nodrošināšanai un pilsētapbūves tuvums
ierobežo efektīvas kravu pārkraušanas operācijas (pārsvarā ir pieejama viena kraušanas
fronte, kamēr citās ostās ir pieejamas divas un trīs kraušanas frontes). Tas izskaidro
Liepājas ostas specializāciju neliela mēroga un specializētu kravu pārkraušanā,
piedāvājot plašu kravu apstrādes nomenklatūru vienlaikus ar nepieciešamiem servisa
pakalpojumiem (angļu val. economy of scope).
2.12. tabula. Infrastruktūras salīdzinājums Liepājas, Ventspils, Rīgas un Klaipēdas ostās
Osta
Kopējā termināļu kravu
pārkraušanas jauda
(tūkst. tonnas/gadā)
Termināļu kravu
pārkraušanas jaudas
noslogojums 2016. g.

Liepāja

Ventspils

Rīga

Klaipēda

12 185

40 000

63 200

60 000

47%

47%

59%

67%
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Osta
Kopējā sauszemes platība
(ha)
Attīstībai pieejamā
sauszemes teritorija
(ha)

Kuģu maksimālā iegrime
(m)
Kopējais piestātņu garums
(m)
Kravu apstrādes veidi

Noliktavu platība
(m2)
Kravu laukumu platība
(m2)
Lejamkravu rezervuāru
tilpums
(m3)
Silosu tilpums
(m3)
Saldētavu tilpums
(m3)
Maksimālā kravnesība
sauskravu kuģiem
DWT
Maksimālā kravnesība
tankkuģiem
DWT
Maksimālā kravnesība
konteinerkuģiem
TEU
Navigācija ziemas periodā

Liepāja

Ventspils

Rīga

Klaipēda

372

2 208

1 962

539

423 ha (t.sk.
teritorijas
uzskalošana
350 ha
Priekšostas
kravu
baseinā)
11,0

700*

445**

40-105***

15,0

15,0

13,4

8 167

10 910

18 200

27 600

beramkravas,
ģenerālkravas,
lejamkravas,
Ro-Ro
100 000

beramkravas,
ģenerālkravas,
lejamkravas,
Ro-Ro,
konteinerkravas
> 96 000

beramkravas,
ģenerālkravas,
lejamkravas,
Ro-Ro,
konteinerkravas
370 979

beramkravas,
ģenerālkravas,
lejamkravas,
Ro-Ro,
konteinerkravas
99 380

440 000

> 424 000

1 926 362

1 045 879

100 000

> 1 664 500

502 063

749 000

74 400

> 120 000

359 800

2 500

> 13 800

50 000

120 000

46 600
(13 500 t)
n.p.

1 555 000
(933 700 t)
220 000
(66 000 t)
100 000

Informācija
tiks precizēta

165 000

n.p.

160 000

--

n.p.

n.p.

8 000

Bez
ierobežojumiem

Bez
ierobežojumiem

Ar ierobežojumiem
(ļoti
aukstā laikā
var
aizsalt
Rīgas
jūras
līcis)

Bez
ierobežojumiem

* ietver arī industriālās attīstības teritorijas;
* ietver teritorijas bez piekļuves pie kuģošanas ceļa (Spilves pļavas Rīgas brīvostā);
*** Aptuveni 40 ha teritoriju ar pieeju ūdensceļiem (ar iegrimi līdz 3 metriem) ostas dienvidu daļā ir paredzēts
izmantot mazo kuģu un jahtu piestātņu un atbilstošas infrastruktūras izbūvei. Tas neizslēdz arī industriālo objektu
būvniecību teritorijas daļā, kurai nav pieejas pie ūdensceļiem. Kā atsevišķs projekts tiek izskatīta iespēja uzbērt un
izbūvēt ārējo ostu (1 500 m X 700 m) 105 ha platībā tieši jūrā pie ieejas esošajā ostā, kur maksimālais dabiskais
dziļums ir līdz 17 metriem.

Avots: Attīstības plāna autori, izmantojot ostu un stividoru mājas lapas
Infrastruktūras izmantošanas efektivitātes ziņā, par atskaites kritēriju izmantojot
termināļu kopējo jaudu, Liepājas ostas rezultāti ir līdzīgi Ventspils brīvostai, bet zemāki
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nekā Rīgas un Klaipēdas ostām. Salīdzinājumā ar citām ostām, Liepājas ostas
priekšrocība ir piedāvātās attīstības teritorijas (Priekšostas baseina) kompaktums,
piedāvājot attīstībai uzskalojamu 391 ha teritoriju, ko nevar nodrošināt konkurējošās
ostas. Papildus tam, Liepājas ostā ir salīdzinoši liela noliktavu platība, kas ļauj vienlaikus
apstrādāt dažāda sortimenta produkciju (graudus un labības produktus). Tas ir
izskaidrojams ar ostas darbības specializāciju.
Ņemot vērā konkurenci starp ostām, gan Liepājas ostai, gan pārējām Latvijas lielajām
ostām ir ierobežotas iespējas palielināt ostu maksas. Tās tiek paaugstinātas salīdzinoši
ilgā laikā periodā apmēram līdz 10 gadiem, izņemot atsevišķus kravu segmentus.
Liepājas osta pēdējo reizi paaugstināja ostu maksas 2016. gadā. Zemāk pievienotajā
attēlā ir redzams, ka Liepājas ostas piedāvātās ostu maksas, aprēķinot uz nosacīto kuģa
tilpuma mēru GT, ir līdzvērtīgas konkurējošajām ostām.

2.22.attēls. Ostu maksas atsevišķām Baltijas jūras Austrumu krasta ostām sauskravu kuģim
40 000 GT 2017. g.
Avots: Attīstības plāna autori, izmantojot ostu mājas lapas
No attēla datiem redzam, ka Liepājas ostas ostu maksas ir līdzīgas un atsevišķos
gadījumos pat augstākas nekā kaimiņu ostām.
Liepājas ostas konkurētspējas novērtējumam ir izmantota multikritēriju analīze,
piemērojot zemāk tabulā dotos kritērijus un indikatorus. Kritēriju skaits ir izvēlēts
atkarībā no informācijas pieejamības (piemēram, nav pieejami dati par stividoru
izmaksām un ostas darbības efektivitātes rādītājiem). Visi apakškritēriji ir novērēti
punktu skalā no 1 līdz 5.
2.13. tabula. Liepājas ostas konkurētspējas multikritēriju analīzes apraksts
Nr.
1.
1.1.

1.2.

Kritērijs

Apraksts

Ostas navigācijas pieejamība
Jūras
pārgājienu Jūras
jūdzes
līdz
attālums
Kopenhāgenai,
Gēteborgai,
Ķīlei, Hamburgai, Rostokai,
Antverpenei, Roterdamai
Navigācijas nosacījumi
Aizsalšanas periods vidēji
gadā
(mēneši).
Reģiona
aizsalstošās
ostas
aizsalt
vidēji 2,5 menešus gadā, kad

Indikatora vērtība
Garākā vidējā pārgājiena
distance mīnus 5 punkti
Neaizsalstošajām
plus 1 punkts

ostām
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Nr.

Kritērijs

1.3.
2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

Apraksts

Indikatora vērtība

kuģošana
ir
būtiski
apgrūtināta
Apkalpojamie kuģi
Kopējais piestātņu garums Lielākajai
indikatora
(m), kuģu maksimālā atļautā skaitliskajai vērtībai plus 5
iegrime (m)
punkti
Ostas iekšējais tirgus un sauszemes transporta savienojumi
Ostas
pieejamība, Braukšanas laiks līdz Rīgai, Vidēji
garākajam
izmantojot
Tallinai,
Sanktpēterburgai, braukšanas laikam mīnus 5
autosatiksmi
Viļņai, Maskavai, Minskai un punkti
Varšavai
Ostas
pieejamība, Braukšanas attālums līdz Vidēji
garākajam
izmantojot
dzelzceļa Rīgai,
Sanktpēterburgai, attālumam mīnus 5 punkti
satiksmi
Maskavai un Minskai
Ostas izmaksas
Ostas
maksu Ostas
maksas
EUR/t Augstākajai ostu maksai
salīdzinājums
sauskravu kuģim (40 000 GT) EUR/t mīnus 5 punkti

Avots: Attīstības plāna autori
Zemāk tabulā ir dots multikritēriju analīzes kopsavilkums.
2.14. tabula. Liepājas ostas konkurētspējas multikritēriju analīzes rezultātu kopsavilkums
Indikators
Jūras
pārgājienu
attālums
Navigācijas
nosacījumi
Kuģi (iegrime)
Kuģi
(piestātņu
garums)
Autoceļu savienojumi
Dzelzceļa savienojumi
Ostu maksas EUR/t
Kopā:

Liepāja

Ventspils

Rīga

Klaipēda

(3,8)

(4,2)

(5,0)

(3,7)

1

1

0

1

3,6
1,8

5,0
2,0

5,0
3,3

4,5
5,0

(4,7)
(5,0)
(3,2)
(10,2)

(5,0)
(4,7)
(2,3)
(8,2)

(3,8)
(3,4)
(3,5)
(7,4)

(4,4)
(4,9)
(5,0)
(7,5)

Avots: Attīstības plāna autori
No iepriekš dotās tabulas ir redzams, kas atbilstoši izvēlētajiem kritērijiem Liepājas
ostas konkurētspēja ir mazāka salīdzinājumā ar citām lielajām ostām. Liepājas ostas
konkurētspēju lielā mērā ietekmē tās ģeogrāfiskais novietojums (attālums līdz
Skandināvijas un Rietumeiropas ostām, kā arī sauszemes transporta centriem).
Kravu segmentu analīze
Baltijas jūras Austrumu krasta ostu starpā (ieskaitot ES valstis un Krieviju) ir
novērojama asa konkurence salīdzinājumā ar citiem ES reģioniem. Tas ir izskaidrojams
ar iepriekš minēto salīdzinoši augsto tranzītkravu īpatsvaru ostu kravu struktūrā, kā arī
nelielo pievienotās vērtības īpatsvaru kravu loģistikas darbībām ostās.
Liepājas ostu raksturo labi diversificēts pārkraujamo kravu nomenklatūras portfelis, kur
četras kravu grupas ir vismaz 9% un vairāk procentu no kopējā ostā pārkrauto kravu
apjoma. Turklāt pēc kopējā apjoma lielākā Liepājas ostā pārkraujamā kravu grupa
„Graudi un labība produkti” sastāv no vairāk kā divdesmit dažādiem atsevišķiem kravu
nomenklatūras veidiem, kas ietver ne tikai graudus, bet arī plašu lopbarības un sēklu
59

materiālu klāstu, un ļauj attiecīgi sabalansēt ostā apkalpojamo pārtikas beramkravu
kravu plūsmu neatkarīgi no atsevišķu kravu veidu samazinājuma, tādejādi nodrošinot
kravu apgrozījuma stabilitāti neatkarīgi no lokālām atsevišķu kravu grupu apgrozījumu
svārstībām.
Par to liecina AS „KVV Liepājas Metalurgs” krīze 2013. gadā un tai sekojošā
maksātnespēja, kuras rezultātā Liepājas ostā tika pārtraukta divu svarīgu kravu grupu –
metāllūžņu un melnā metāla izstrādājumu, pārkraušana. Lai arī 2013. gadā Liepājas
ostas kravu apgrozījums samazinājās par 35% salīdzinājumā ar 2012. gadu, tomēr jau
2014. gadā Liepājas osta pārsniedza 2013. gada kravu apgrozījuma līmeni, ar katru gadu
palielinot kravu apgrozījumu.
Turpmākajā tekstā ir sniegta informācija par ostas kravu apgrozījuma nomenklatūras
galvenajiem kravu veidiem.
Lauksaimniecības kravas. 2016. gadā Liepājas ostā tika pārkrauti 2,9 miljoni tonnu
graudu un labības produktu, kas bija 51% no ostas kopējā kravu apgrozījuma.
Vēsturiski graudu un labības produktu pārkraušana ir notikusi divās Baltijas valstu
ostās – Tallinā un Rīgā, kur esošie elevatori nodrošināja PSRS pārtikas rūpniecībai
nepieciešamo Ziemeļamerikas gaudu importu. Attīstoties Krievijas, Kazahstānas un
Ukrainas, kā arī vietējo ražotāju graudu un labības produktu eksportam, sākās
specializētu termināļu attīstība arī citās Baltijas valstu ostās, kā rezultātā šodien visās
Baltijas valstu ostās ir pieejami specializēti graudu un labības produktu pārkraušanas
termināļi.
Neskatoties uz konkurētspējas trūkumiem - nepietiekams ūdens dziļums pie piestātnēm,
kas ļauj strādāt ar pilnām „Panamax” kuģu partijām tikai ar atsevišķiem kravu veidiem
(auzas, mieži), un lielāko sauszemes pārvadājumu attālumu, salīdzinot ar Rīgas un
Tallinas ostām, Liepājas osta spēj veiksmīgi konkurēt ar citām reģiona ostām. Liepājas
ostas priekšrocības ir noliktavu ietilpība (spēja akumulēt lielu kravu apjomu ir īpaši
svarīga graudu transportēšanas sezonas laikā, kad salīdzinoši īsā laika periodā, trīs četros mēnešos, tiek transportēti lieli kravu apjomi) un kravu nomenklatūras klāsts
(kapacitāti vienlaikus strādāt ar trīsdesmit dažādiem lauksaimniecības beramkravu
veidiem).
Ogles. 2016. gadā Liepājas ostā tika pārkrauti 0,460 miljoni tonnu ogļu, kas bija 8,1% no
ostas kopējā kravu apgrozījuma.
Rīgas brīvosta ir otra lielākā Baltijas jūras Austrumu krasta osta pārkauto ogļu kravu
ziņā pēc Ustj-Lugas. 2016. gadā pārkrauto ogļu apjoms Rīgas brīvostā sasniedza 13,3
miljonus tonnu, bet Ventspils brīvostā 3 miljonus tonnu. Tallinas ostā ir izbūvēts slēgtais
ogļu pārkraušanas terminālis, kuram analogs Baltijas jūras Austrumu krasta ostās ir
tikai Ventspils brīvostā, bet politisku iemeslu dēļ Tallinas ostā ogļu pārkaušana nenotiek.
Liepājas ostas ogļu apgrozījums ir līdzīgs Viborgas un Kaļiņingradas ostām (katrai
apmēram 0,6 miljoni tonnu) un 2016. gadā sasniedza 0,548 miljonus tonnu.
Ogļu pārkraušanas segmentā ir liela konkurence, kur Liepājas ostas uzņēmums LSEZ SIA
“Ekers Stividors LP” ir atradis savu nišu, pārkraujot bagātinātās ogles, kuras raksturo
mazāki apjomi un mazākas kravas partijas. Atsevišķos gadījumos uzņēmums veic kuģu
piekraušanu līdz pilnai kravnesībai ostas ārējā reidā, tādejādi nodrošinot pilnu kravu
partiju (līdz 70 000 tonnām) nosūtīšanu, izmantojot Liepājas ostu. Konkurējošo ostu
termināļi ir iesaistīti lielapjoma kurināmo ogļu plūsmu apkalpošanā, kur vidējās kuģu
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partijas ir 60 un vairāk tūkstoši tonnu, kā rezultātā Liepājas osta tiešā veidā nekonkurē
ar šiem uzņēmumiem.
Kokmateriāli. 2016. gadā Liepājas ostā tika pārkrauti 0,370 miljoni tonnu kokmateriālu,
kas bija 6,5% no ostas kopējā kravu apgrozījuma.
Latvijas kokmateriālu eksporta areāls ir salīdzinoši neliels, aptverot Zviedriju un Somiju,
kur atrodas galvenās celulozes ražotnes. Galvenais zāģmateriālu noieta tirgus ir
Lielbritānija. Līdz ar to, kokmateriālu kravu apgrozījums ir īpaši pakļauts tirgus
pieprasījuma svārstībām, jo Latvijas ostām ir ļoti grūti vai pat neiespējami (īpaši
papīrmalkas eksportam) konkurēt par citiem eksporta tirgiem.
2014. gadā Ventspils brīvostā tika nodots ekspluatācijā specializētais kokmateriālu
pārkraušanas terminālis ar kravu apstrādes jaudu 1 miljons tonnu gadā.
Mērsraga ostā kopš 2012. gada ir iespējama kokmateriālu kravu pārkraušana pie
piestātnes ar ūdens dziļumu 8 metri. Līdzīgi kā Ventspils brīvostas gadījumā, tas ļauj
apkalpot lielākas kravnesības kuģus nekā Liepājas ostā. Līdz ar ko, atrodoties salīdzinoši
nelielā attālumā vienai no otras (100 – 150 km) un visās ostās (Liepāja, Ventspils,
Mērsrags) piedāvājot aptuveni līdzvērtīgus stividoru pakalpojumus, tieši ostā pieejamo
piestātņu tehniskie parametri (ūdens dziļums pie piestātnes, maksimālā kuģu iegrime/
kravnesība) kļūst par vienu no ostas konkurētspēju nosakošajiem pamatfaktoriem.
Liepājas ostas uzņēmumi LSEZ SIA „Laskana” un SIA „Metsa Forest Latvia” ir uzņēmumi,
kas paši nodarbojas ar mežizstrādi, meža atjaunošanu, koksnes iepirkšanu un koksnes
tirdzniecību, līdz ar ko nodrošina kravu plūsmu, nekonkurējot ar citiem termināļiem.
Savukārt uzņēmums LSEZ SIA „Mols - L” pats nodrošina kravu piesaisti, 2014. gadā
uzvarot iepirkumā un iegūstot tiesības 2015. un 2016. gadā pārkraut VAS „Latvijas
Valsts meži” eksporta kravas ar kopējo ikgadējo apjomu 250 000 m3.
Ro-Ro kravas. 2016. gadā Liepājas ostā tika pārkrauti 0,532 miljoni tonnu RO-RO kravu,
kas bija 9,4% no ostas kopējā kravu apgrozījuma.
Liepājas ostā prāmju satiksme tiek apkalpota LSEZ SIA „Terrabalt” prāmju terminālī.
Kopš 1997. gada uzņēmums, realizējot mērķtiecīgu investīciju politiku, ir izveidojis
mūsdienīgu daudzfunkcionālu intermodālo pārvadājumu termināli.
Prāmju termināļa pašreizēja kapacitāte ir 12 līdz 15 prāmju apmeklējumi nedēļā, kas
nepieciešamības gadījumā var tikt palielināta. Aktuālā termināļa noslodze ir tikai 30%,
kas norāda uz to, ka Liepājas osta ir gatava divu vai trīs papildus līniju atvēršanai, kur
viena no prioritātēm, ņemot vērā lielo Liepājā strādājošo Skandināvijas izcelsmes
uzņēmumu skaitu, ir regulāras kravas-pasažieru prāmju satiksmes atjaunošana uz kādu
no Zviedrijas Dienvidaustrumu ostām.
Salīdzinot ar konkurentiem, Liepājas ostu raksturo stratēģisks ģeogrāfisks novietojums,
kas ļauj tai potenciāli kļūt par vienu no galvenajiem reģiona multimodālo pārvadājumu
centriem. Aplūkojot Liepāju reģiona kopējā transporta shēmā, skaidri redzama iezīme,
ka Liepājas osta spēj apkalpot divu valstu tirgus – Latvijas un Lietuvas: ~ 200 km zonā
atrodas tādi apdzīvotie un ražošanas centri kā Rīga, Jelgava, Ventspils, Tukums,
Klaipēda, Šauļi, Mažeiķi, Šilute, u.c. Turklāt ostas novietojums ļauj piesaistīt Krievijas un
Baltkrievijas tranzīta kravas, maksimāli samazinot jūras pārvadājumu laiku un
izmaksas. Salīdzinoši, piemēram, Ventspils ostas novietojums neļauj tai veiksmīgi
konkurēt ar Klaipēdas ostu par Lietuvas vai Baltkrievijas izcelsmes kravām.
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Cits svarīgs faktors ir jūras pārvadājuma attālums, kas nosaka regulāras prāmju
satiksmes nodrošināšanai nepieciešamo prāmju skaitu, kad pie īsākiem attālumiem
regulāras satiksmes nodrošināšanai ir nepieciešams mazāks prāmju skats. Piemēram,
sešu apmeklējumu nodrošināšanai maršrutā Liepāja - Trāveminde (Vācija) - Liepāja ir
nepieciešami divi prāmji, savukārt līdzvērtīgas regularitātes nodrošināšanai maršrutā
Rīga - Trāveminde (Vācija) - Rīga dēļ garākā pārgājiena attāluma ir nepieciešami trīs vai
pat četri prāmji, kas attiecīgi sadārdzina līnijas ekspluatācijas izmaksas. Arī šajā
komponentē Liepājas ostai ir konkurences priekšrocības, spējot nodrošināt regulāru
satiksmi ar Vācijas un Zviedrijas ostām ar minimālu uz līnijas strādājošo prāmju skaitu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Liepājas ostai ir labas perspektīvas ne tikai palielināt
apmeklējumu skaitu jau esošās līnijas ietvaros, bet arī jaunu līniju atklāšanā, piemēram,
uz Zviedrijas ostu Karlshamnu, Nīneshamnu vai arī kādu citu no Zviedrijas
Dienvidaustrumu ostām, tādejādi nodrošinot transporta koridoru ar industriāli
attīstītajiem Zviedrijas Dienvidaustrumiem, kā arī Dāniju.
Nafta un naftas produkti. 2016. gadā Liepājas ostā tika pārkrauti 0,381 miljoni tonnu
naftas un naftas produktu, kas bija 6,7% no ostas kopējā kravu apgrozījuma.
2006. gadā naftas un naftas produktu īpatsvars Liepajas ostā bija 24% no kopējā
pārkrauto kravu apjoma, sasniedzot 0,945 miljonus tonnu (2016. gadā 2,5 reizes
mazāk). Nafta un naftas produkti ir kravu grupa, kas pēdējā laikā ir piedzīvojusi
vislielāko apjoma samazinājumu. 2006. gadā darbību ostā nodrošināja četri termināļi,
kuru kravu apgrozījums bija robežās no 100 līdz 400 tūkstošiem tonnu, bet kopš 2014.
gada aktīvu darbību veic tikai viens uzņēmuma LSEZ SIA „DG Termināls” terminālis.
Pārējie trīs termināļi pēdējo gadu laikā ir mainījuši savus īpašniekus vai arī atrodas
īpašnieku maiņas procesā, kā rezultātā regulāra kravu pārkraušana šajos termināļos
netiek veikta. Tādējādi Liepājas ostai ir ne tikai iespējas paplašināt pārkraujamo
lejamkravu nomenklatūru, bet, pārējiem termināļiem atsākot regulāru darbību,
ievērojami palielināt pārkrauto lejamkravu apjomu.
Atšķirībā no citām reģiona ostām, kur tiek veikta liela apjoma naftas un tradicionālo
naftas produktu (mazuts, dīzeļdegviela, benzīns) pārkraušana, Liepājas osta ir
specializējusies pārkraut naftu un specifiskus naftas produktus, kurus raksturo plaša
pārkraujamo kravas veidu nomenklatūra un salīdzinoši nelielas pārvadājamo kravu
partijas. Tas attiecīgi ir saistīts ar Liepājas ostas termināļu iespējām strādāt tikai ar
mazas un atsevišķos gadījumos vidējas ietilpības kuģiem, kamēr citi reģiona ostu
termināļi ar šādiem kuģiem strādā tikai gadījumos, kad ir runa par atsevišķām nelielām
kuģu partijām lielas noteikta kravu veida plūsmas ietvaros.
Neskatoties uz Klaipēdas, Rīgas un Ventspils brīvostu lielo termināļu neieinteresētību
pārkraut salīdzinoši nelielus kravu apjomus, arī šajā segmentā ir novērojama
konkurence minēto ostu nelielo naftas termināļu starpā. Liepājas ostas termināļiem,
sākot darboties normālā režīmā, ir labas konkurences pozīcijas kravu apgrozījuma
palielināšanai.
Celtniecības materiāli. 2016. gadā Liepājas ostā tika pārkrauti 496 tūkst. tonnu
celtniecības materiālu kravu, kas bija 6,7% no ostas kopējā kravu apgrozījuma.
Liepājas osta ir vienīgā Baltijas valstu osta, kurā notiek regulāra celtniecības materiālu
pārkraušana.
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LSEZ SIA „Mols – L” papildus biokurināmā pārkraušanai specializējas ceļu būvniecības
materiālu pārkraušanā. Terminālī tiek pārkrautas Kurzemes reģiona ceļu
rekonstrukcijas darbiem nepieciešamās importējamās šķembas. 2015. gadā uzņēmums
ir uzsācis Latvijas izcelsmes dolomīta šķembu eksportu uz Centrāleiropas valstīm.
LSEZ SIA „Terrabalt” prāmju terminālis nodrošina lielgabarīta celtniecības materiālu dzelzsbetona konstrukciju pārkraušanu. Dzelzsbetona konstrukcijas tiek ražotas Liepājā
esošajā AS „UPB” holdinga struktūrvienības „MB BETONS” dzelzsbetona konstrukciju
ražotnē. AS „UPB” holdinga uzņēmums „Aile grupa” izmanto LSEZ SIA „Terrabalt”
prāmju termināli alumīnija un koka stikloto konstrukciju eksportam, izmantojot
regulāro prāmju satiksmi līnijā Liepāja - Traveminde – Liepāja.
2015. gadā AS „UPB” uzsāka loģistikas centra izveidi Liepājā. Plānots, ka centra pirmās
kārtas platība būs 5 000 m2. Šāda centra izveide ļaus konsolidēt visus AS „UPB” ražotņu,
kas atrodas visas Latvijas teritorijā, eksportu un importu, izmantojot Liepājas ostas kravu pārkraušanas termināļu un prāmju līniju kapacitāti. Loģistikas centra izveidi ir
plānots pabeigt līdz 2019. gadam
AS „Cemex” cementa kravu terminālis ir vienīgais Baltijas valstu specializētais
terminālis, kurā tiek veikta slēgta cementa kravu pārkraušana. Līdz ar to, terminālim
nav tiešo konkurentu, bet netiešie konkurenti ir Baltijas valstu ostas, kuru ģenerālkravu
termināļos nelielos apjomos un neregulāri tiek veikta pakotu cementa kravu
pārkraušana. Savukārt, dzelzsbetona un alumīnija konstrukciju pārkraušana notiek
ražotnei ģeogrāfiski tuvākajā ostā, kur attālums no ražotnes līdz ostas terminālim
nepārsniedz 2 km.
Granīta šķembu eksports var tikt veikts arī izmantojot Rīgas un Ventspils brīvostas,
tomēr kravu pārvadājumiem uz Rīgas ostu nelielā attāluma dēļ nav lietderīga dzelzceļa
transporta izmantošana, bet izmantojot autotransportu, ievērojami sadārdzinās kravas
sauszemes pārvadājumu izmaksas. Savukārt, salīdzinot dzelzceļa pārvadājumu
izmaksas, Liepājas un Ventspils ostas ir vienādās konkurences pozīcijās. Turklāt, ņemot
vērā atsevišķu kravu partiju nelielo apjomu no 3 000 līdz 5 000 tonnām, gada kopējam
kravu apjomam sastādot no 150 000 līdz 200 000 tonnām, uz lieltonnāžas kuģu
apkalpošanu orientētie un specializētie Ventspils ostas beramkravu termināļi zaudē
savas konkurētspējas priekšrocības, kamēr Liepājas ostas nelielajiem uz „nišas kravām”
orientētajiem termināļiem ir konkurētspējas priekšrocības šādu neliela apjoma kravu
pārkraušanai.
Biokurināmais. 2016. gadā Liepājas ostā tika pārkrauti 254 tūkst. tonnu biokurināmā,
kas bija 4,5% no ostas kopējā kravu apgrozījuma.
Liepājas ostā biokurināmo pārkauj četri stividori, kas paralēli kokmateriālu un
lauksaimniecības produktiem pārkrauj arī granulas vai šķeldu. Lielākā daļa no šīs
produkcijas tiek transportēta uz Skandināvijas valstīm.
Papildus iepriekš minētajam LSEZ SIA „Baltic Biofuel Company” kopš 2009. gada
organizē Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes biokurināmā granulu kravu tranzītu caur
Liepājas ostu, izmantojot Liepājas ostas sitividoru kompāniju noliktavu un kravu
pārkraušanas pakalpojumus, tādejādi nodrošinot kravu konsolidāciju, uzglabāšanu un
pārkaušanu Liepājas ostā. Uzņēmums ir uzsācis sava specializētā noliktavu kompleksa
būvniecību. Specializēta kompleksa būvniecība ļaus nostiprināt ne tikai savas, bet,
ņemot vērā uzņēmuma kravu pārkraušanā iesaistīto ostas termināļu loku, arī Liepājas
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ostas pozīcijas, konkurējot ar citām reģiona ostām – Klaipēdas, Ventspils un Rīgas
brīvostām.
Biokurināmais ir kravas veids, kas var tikt pārkrauts katrā ostas terminālī, kurā ir
pieejamas beramkravu uzglabāšanai piemērotas slēgtu noliktavu platības un
beramkravu pārkraušanai piemērots aprīkojums. Reģiona vienīgais specializētais
biokurināmā pārkraušanas terminālis atrodas Klaipēdas ostā, kur „Western
Stevedoring” terminālis ir speciāli aprīkots biokurināmā pārkraušanai. Līdz ar to,
termināļu galvenā konkurētspējas priekšrocība ir attālums līdz biokurināmā ražotnei,
kas arī galvenokārt nosaka noteikta termināļa izvēli.
2015. gada jūlijā tika pabeigts darījums, kurā igauņu „Graanul Invest” iegādājas Latvijas
ražotāju „Latgran”, kā rezultātā izveidojās Eiropā lielākais kokskaidu granulu ražotājs ar
gada kopējo izlaidi 1,8 miljoni tonnas, ietverot sešas ražotnes Latvijā, divas Igaunijā un
vienu Lietuvā. Darījuma rezultātā tiek konsolidēta granulu ražošana Latvijā, kas arī
turpmāk nodrošinās granulu eksportu caur Liepājas ostu.
2.7.2. LSEZ INDUSTRIĀLO TERITORIJU KONKURĒTSPĒJAS NOVĒRTĒJUMS
Apstākļos, kad visi pasaules reģioni un valstis ar visiem iespējamiem resursiem cīnās
par investīciju piesaisti globālā mērogā, kvalitatīvas infrastruktūras pieejamība (bāzes
infrastruktūra un lietotajiem specifiskā infrastruktūra) vairs nav vienīgais un galvenais
nosacījums industriālo teritoriju attīstībai.
Par šādu pieeju liecina arī salīdzinoši līdzīgie investīciju piedāvājumi:
Rīgas brīvosta:
1) Spilves pļavas: 450 ha, kur paredzēts attīstīt loģistikas kompleksu un attīstīt
eksporta ražošanas un distribūcijas platības;
2) Kundziņsalas Dienvidu projekts: daudzfunkcionāls beramkravu un ģenerālkravu
termināls. Pabeidzot projektu, ir iecerēts palielināt ģenerālkravu apkalpošanu
līdz 0,974 miljoniem tonnu;
3) Kundziņsalas Ziemeļu projekts: kravu noliktavas 10 000 m² un ražošanas
platības 80 000 m² apjomā. Tai skaitā paredzēts izveidot kompleksu loģistikas
parku un kravu apstrādes zonas. Uzsvars šai projektā tiek likts uz iespējamību
precēm radīt papildus pievienoto vērtību, izmantojot iespēju izmantot “Ražots
Eiropā” priekšrocības;
4) Kundziņsala: multi-fukcionāls konteineru un noliktavu termināls līdz 10 000m²
ir paredzēts, lai palielinātu konteineru kravu apgrozījumu līdz 130 000 TEU
gadā;
5) Tiek piedāvāti investīciju projekti naftas un naftas ķīmijas produktu
pārkraušanas terminālī, bioetanola rūpnīcā un ar to saistītajā loģistikas un jūras
kravu terminālī.
Ventspils brīvosta:
1) Industriālo projektu attīstībai ir pieejama teritorija ap 650 ha;
2) Ziemeļu ostas projekts paredz 100 ha teritorijas apsaimniekošanu ar nolūku
paplašināt esošo Ventspils brīvostu;
3) Investīcijām ir pieejams Ventspils sulu terminālis un “Noord Natie Ventspils”
terminālis ar maksimālo kapacitāti līdz 350 000 TEU gadā.
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LSEZ:
1) Investīcijām ir pieejama līdz 423 ha ostas teritorija (t.sk. uzskalojamā teritorija
Priekšostā 350 ha) ar 1 000 m garu piekrastes līniju;
2) Investīcijām ir pieejama bāzes infrastruktūra vairākās industriālajās teritorijās
(Liepājas biznesa centrs, SIA “Lauma Fabrics”, Vecās ostmalas biznesa parks,
Karostas industriālais parks)
3) Investīcijām ir pieejami zemes gabali bez iepriekšējas sagatavošanas.
Zemāk tekstā ir minēti galvenie nosacījumi, kas salīdzinoši līdzīgi tiek piedāvāti
industriālo teritoriju attīstīšanai ES un citās valstīs. LSEZ šīs prasības var nodrošināt
tikai daļēji.
Industriālai darbībai paredzētās teritorijas:





Ir sagatavotas būvdarbu uzsākšanai;
Komunikācijas (elektrība, sakari, ūdens, kanalizācija, gāze) un pievadceļi tiek
nodrošinātas no publiskajiem finanšu avotiem;
Piekļūšanai ir pieejams sabiedriskais transports;
Ir definēti loģistikas risinājumi (pieeja noieta tirgiem).

Ražošanas un darba telpas:




Ir esošas un pieejamas nomai;
Ir pieejamas ilgtermiņa nomai un var tikt izbūvētas ar attīstītāja iesaisti;
Telpu izbūvei ir pieejami lēti kredītresursi.

Personāls:




Reģionā ir pieejams kvalificēts personāls;
Personāla apmācībai var tikt izmantoti publiskie resursi;
Ir pieejamas atbalsta programmas augsti kvalificētu speciālistu piesaistei.

10. pielikumā paraugam ir dota tehniskā specifikācija (investora prasības) gaisa kuģu
remonta un tehnisko apkopju centra izveidei Liepājā (nepieciešamais investīciju apjoms
vairāk kā 30 miljoni EUR, darbinieku skaits apmēram 250). Pēc Liepājas lidlauka
sertifikācijas pabeigšanas 2016. gadā Liepājas pašvaldība ir ieguvusi vērtīgu aktīvu, kāds
Latvijā ir pieejams tikai Rīgā. Liepājas lidlauka priekšrocība salīdzinājumā ar citiem ES
lidlaukiem, tai skaitā Rīgas lidostu, ir attīstībai pieejamā teritorija (apmēram 68 ha) un
salīdzinoši nelielā satiksmes intensitāte, kas dod iespējas attīstīt augstas pievienotās
vērtības ar aviācijas nozari saistītos pakalpojumus (pilotu skolas, gaisa kuģu servisa
centrus, gaisa kuģu ilgtermiņa stāvvietas u.c.).
No 10. pielikumā sniegtās informācijas ir redzams, ka Liepājā nav pieejami galvenie
ražošanas faktori: kvalificēts darbaspēks (iespējams, būtu nepieciešams importēt 100%
no nepieciešamā darbaspēka un vadības personāla), kā arī ilgtermiņa un pagaidu
mājokļi. Liepājas lidosta nevar nodrošināt cilvēkresursu pieejamību arī vidēja termiņa
periodā, jo Liepājas Universitāte vai citas augstākās izglītības iestādes nenodrošina vai
nodrošina ierobežotā apjomā studentu apmācību nepieciešamajās inženiertehnisko
zinātņu studiju programmās. Līdz ar to, šobrīd LSEZ (Liepājas lidosta) nevar izmantot
salīdzinošās Liepājas lidlauka priekšrocības.
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Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, LSEZ uzdevums ir darboties proaktīvi un attīstīt
prioritārās tautsaimniecības nozares, piedāvājot integrētus un elastīgus (investoru
vēlmēm atbilstošus) attīstības piedāvājumus konkrētām tautsaimniecības nozarēm un
tirgus segmentiem (piemēram, mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumiem
Skandināvijā vai kravu īpašniekiem, forvarderiem, stividoriem Vācijā) sadarbībā ar
Liepājas pašvaldību un valsti (piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru u.c.). Šādas stratēģijas izvēlei LSEZ ir nepieciešams
palielināt attīstības budžeta finansējumu un darbinieku skaitu.
2.7.3. LIEPĀJAS LIDOSTAS KONKURĒTSPĒJAS NOVĒRTĒJUMS
Pirms 2017. gadā tika atsākti Lidojumi no Liepājas, apmēram 94% gaisa satiksmes
dalībnieku no Liepājas pilsētas kā sākuma un atgriešanās lidostu izvēlējās Rīgas lidostu
un 6% Palangas lidostu.
Liepājas lidostai tuvākā lidosta, kas nodrošina regulārus pasažieru gaisa pārvadājumus,
ir Palangas lidosta Lietuvā. Šīs lidostas aprūpes areāls ir Klaipēdas pilsēta un Lietuvas
Ziemeļaustrumu daļa. Palangas lidlauks ir struktūrvienība Lietuvas valstij piederošajā
uzņēmumā “Lietuvos oro uostai”.
Attālums no Liepājas lidostas līdz Palangas lidostai ir apmēram 77 km. 2016. gadā
apkalpoto pasažieru skaits Palangas lidostā sasniedza 232 630. Palangas lidosta 2017.
gadā nodrošina regulārus pasažieru gaisa pārvadājumus uz Kopenhāgenu (Dānija), Oslo
(Norvēģija), Rīgu, Londonu - Stanstedas un Lūtonas lidostām (Lielbritānija), kā arī
sezonālos pasažieru gaisa pārvadājumus uz Kijevu (Ukraina), Maskavu (Krievija),
Minsku (Baltkrievija), Varšavu (Polija) un Glāzgovu (Lielbritānija).

2.23.attēls. Liepājas lidostas aprūpes areāls (attālums pa autoceļu)
Avots: Attīstības plāna autori
Atšķirībā no citām Baltijas jūras reģiona lidostām Liepājas lidosta ir salīdzinoši
neattīstīta lidosta, jo regulāri pasažieru gaisa pārvadājumi no Liepājas lidostas tika
pārtraukti 2009. gadā (maksimālais pasažieru skaits tika sasniegts 2008. gadā, kad
Liepājas lidosta apkalpoja 44 269 vietējo un starptautisko gaisa pārvadājumu pasažieru)
un atsākti tikai 2017. gada pavasarī.
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2015. gadā Liepājas lidosta pabeidza Liepājas lidlauka rekonstrukciju, lai nodrošinātu
infrastruktūras un pārvaldības procesu atbilstību ES aviācijas nozari
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Neskatoties uz Liepājas lidlauka
infrastruktūras būtiskiem uzlabojumiem, Liepājas lidosta infrastruktūras attīstības ziņā
atpaliek no Palangas lidostas (skrejceļa garums un nestspēja, termināļa kapacitāte, gaisa
kuģu perona stāvvietu skaits, aeronavigācijas pakalpojumu apjoms u.c.).
2017. gadā Liepājas lidlauks var nodrošināt gaisa kuģu uzņemšanu ar pasažieru vietām
līdz 180 pasažieriem (lidojumu attālums līdz 7 000 km), kas ir pietiekami plānotajam
gaisa pārvadājumu apjomam.
Kopš 2009. gada, kad tika pārtraukti regulāri pasažieru gaisa pārvadājumi no Liepājas
lidostas līdz 2017. gada pavasarim, kad tie tika atsākti, aviācijas nozarē ir notikušas
būtiskas izmaiņas, kas ietekmē Liepājas lidostas nākotnes darbību:








ES aviācijas politika un tiesību akti, kas paredz tirgus ierobežojumu
samazināšanu un konkurences veicināšanu gaisa pārvadājumu un lidlauku
pakalpojumu jomā. Tā rezultātā ir būtiski samazinājušās aviobiļešu cenas, gaisa
pārvadājumu tirgū pieaugot zemo cenu lidsabiedrību īpatsvaram.
ES aviācijas politika un tiesību akti, kas paredz pastiprināt lidlauku darbības
drošību un drošumu. Tā rezultātā ir būtiski pieaugušas Liepājas lidlauka
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas no apmēram 0,2 miljoniem EUR gadā
līdz 0,9 miljoniem EUR gadā.
Asas konkurences apstākļos lidsabiedrības nevēlas uzņemties komercriskus un
ciest zaudējumus. Līdz ar to, komercsabiedrības nelabprāt uzņemas 100%
komercrisku, uzsākot jaunus lidojumu maršrutus. No lidsabiedrību sniegtās
informācijas ir zināms, ka lidsabiedrības neuzsāks lidojumus no Liepājas lidostas
starptautiskajos lidojumu maršrutos bez valsts atbalsta (de minimis atbalsts
lidsabiedrībai līdz 200 000 EUR trīs gadu laikā vai atbalsts lidojumu maršrutam
kā sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību kompensācija līdz
maršruta komercializācijas nodrošināšanai fiksētā laika periodā, parasti no
diviem līdz pieciem gadiem);
Izmaksu optimizācijas nolūkā lidsabiedrības palielina gaisa kuģu ietilpību. Ja
2008. gadā airBaltic veica lidojumus ar Fokker 50 lidmašīnām (ietilpība 50
vietas), tad šobrīd airBaltic flotes mazākā gaisa kuģa ietilpība ir 76 vietas
(Bombardier Dash Q400).

Pateicoties mērķtiecīgai Lietuvas valsts politikai, Palangas lidosta ir piedzīvojusi strauju
attīstību. Pasažieru skaits Palangas lidostā ir pieaudzis no 0,102 miljoniem 2008. gadā
(t.sk. airBaltic veica lidojumus uz Rīgu no Liepājas, nevis Palangas) līdz 0,233 miljoniem
2016. gadā. Atbilstoši ES valsts atbalsta tiesiskajam regulējumam Liepājas lidostai ir
ierobežojumi piemērot valsts atbalstu lidsabiedrībām starptautiskajiem lidojumu
maršrutiem, kur lidojumus jau nodrošina Palangas lidosta.
Liepājas lidostas darbības mērķis ir nodrošināt savienojamību Liepājas pilsētai ar
starptautiskajiem gaisa satiksmes mezgliem un Rīgas lidostu, veicinot Liepājas pilsētas
kā darījumu centra un tūrisma galamērķa attīstību.
Pēc Liepājas lidlauka sertifikācijas pabeigšanas 2016. gadā Liepājas lidosta no 2017.
gada 16. maija ir uzsākusi regulārus pasažieru pārvadājumus maršrutā Liepāja-RīgaLiepāja, ko nodrošina AS “Air Baltic Corporation”. Pirmajos divos mēnešos tika pārvadāti
1 752 pasažieri, lidmašīnas piepildījumam sasniedzot vidēji 47,3%. Plānotais regulārās
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satiksmes pasažieru skaits 2017. gadā ir apmēram 5 000 pasažieri. Lidojumi Liepājas
lidlaukā pagaidām ir paredzēti tikai vasaras periodā no maija līdz oktobrim. SIA
“Aviasabiedrība “Liepāja”” 2017. gada vasarā ir sertificējusi lidlauku lidojumiem ziemas
periodā.
Liepājas lidosta strādā pie regulāro pasažieru gaisa pārvadājumu maršrutu attīstīšanas,
izdalot 3 lidojumu virzienus: Skandināvijas virzienu (Stokholma vai Kopenhāgena),
Rietumeiropas virzienu (Frankfurte vai cita savienojošo lidojumu lidosta Rietumeiropā)
un Krievijas virzienu (Maskava). Kopējais Liepājas pilsētas gaisa satiksmes dalībnieku
lidojumu galamērķu skaits pārsniedz 65. Līdz ar to, ir svarīgi izvēlēties lidojumu
galamērķus, kas spēj nodrošināt optimālu pasažieru skaitu gaisa pārvadājumu
komercializācijas nodrošināšanai. Salīdzinoši lielāka gaisa satiksmes koncentrācija ir
Skandināvijas virzienā, kur dominējošās lidojumu galamērķu lidostas ir Stokholma un
Kopenhāgena. Rietumeiropas virzienā nav izteikti lidojumu galamērķi salīdzinājumā ar
Skandināvijas virzienu, bet dominējošā ir Frankfurte (tālāk seko Berlīnes, Romas,
Varšavas, Briseles un Minhenes lidostas).
Liepājas lidlaukam ir pieejami šādi resursi, kas var nodrošināt Liepājas lidostas
saimnieciskās darbības ieņēmumus:






Salīdzinoši liela un neaizņemta teritorija (kopējā pieejamā platība industriālajai
attīstībai - 67 ha);
Atrašanās LSEZ teritorijā, jūras ostas un dzelzceļa infrastruktūras pieejamība;
Labvēlīgi apstākļi vispārējās aviācijas attīstībai, ko nodrošina lidlauka salīdzinoši
nelielais noslogojums un instrumentālo lidojumu nosacījumu pieejamība.
Liepājas lidosta veic sarunas ar akciju sabiedrību “Air Baltic Corporation” par
airBaltic pilotu skolas atvēršanu Liepājas lidlaukā;
Labvēlīgi apstākļi gaisa kuģu remonta un tehnisko apkopju bāzes izveidei.

Neskatoties uz iepriekš minēto, Liepājas lidosta esošajos makroekonomiskajos apstākļos
visdrīzāk nevarēs nodrošināt rentablu saimniecisko darbību (nepieciešama sabiedriskas
nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību kompensācija no Liepājas pašvaldības
budžeta līdz 1 miljonam EUR gadā). Lai tas notiktu, ir jānotiek būtiskām darbības ietvara
izmaiņām, piemēram, Baltijas jūras kontinentālajā šelfā tiek atrasta nafta, un tās ieguvei
Liepājas lidosta nodrošina gaisa satiksmes pakalpojumus.
Liepājas lidlauka infrastruktūra šobrīd nav piemērota kravu pārvadājumu veikšanai
(izņemot sīkpakas, pārvadājot bagāžu ar regulārās pasažieru satiksmes gaisa kuģiem).
Liepājas uzņēmumu pārstāvji padziļinātajās intervijās minēja, ka šobrīd neplāno
izmantot Liepājas lidostu kravu pārvadājumiem, jo pārsvarā izmanto autotransportu un
atsevišķos gadījumos jūras vai dzelzceļa transportu. Liepājas kā kravu lidostas nozīme
varētu pieaugt nākotnē, Liepājas uzņēmumiem ražojot augstas pievienotās vērtības,
cilvēkresursu ietilpīgu produkciju vai pakalpojumus. Salīdzinājumam minam, ka
Liepājas uzņēmumos ar ārvalstu kapitālu gaisa transporta pakalpojumus gadā vidēji
izmanto apmēram 4 darbinieki, katram darbiniekam lidojot vidēji 2 reizes nedēļā
(uzņēmumiem ar vietējo kapitālu šāds lidojumu skaits var būt pat gada laikā). AS “UPB”,
kuras eksporta apgrozījums pārsniedz 70% un kura specializējas pilna dzīves cikla
būvniecības, būvmateriālu ražošanas un saistīto pakalpojumu tirgus segmentā,
darbinieki lido uz Stokholmu vidēji 50 reizes nedēļā vienā virzienā.
Šobrīd izstrādes stadijā ir Latvijas Republikas valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauku
integrētās pārvaldības modelis, kas paredz civilās aviācijas lidlauku ekspluatācijas
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alternatīvas reģionālo lidlauku ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai. Ministru kabinets
plāno pieņemt lēmumu par optimālā pārvaldības modeļa izvēli 2018. gadā.
Viens no galvenajiem Liepājas lidostas darbības riskiem ir juridiskās nepārtrauktības
risks. Liepājas lidlauka finansēšanu nosaka 2012. gada 30. janvāra Līgums par
sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanu SIA “Aviasabiedrība
“Liepāja”” starp Satiksmes ministriju, Liepājas pilsētas domi un SIA “Aviasabiedrība
“Liepāja””, kas ir spēkā līdz 2021. gada 31. janvārim. Tas ir maksimālais termiņš, kādu
pieļauj ES valstu atbalstu reglamentējošie tiesību akti9. Eiropas Komisijai pārskatot
valsts atbalsta tiesisko ietvaru par vienotas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu
līgumu termiņu pagarināšanu, Liepājas lidostas risks ir aprūpes areāla pārklāšanās ar
Palangas lidostu.

Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums (2012/21/ES) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2.
punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem
uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.
9
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III SVID ANALĪZE
Šajā nodaļā, balstoties uz 2. nodaļā izstrādāto esošās situācijas novērtējumu, ir sniegts
LSEZ pārvaldes stipro un vāju pušu, kā arī ārējo iespēju un draudu novērtējums.
3.1. tabula. SVID analīze
STIPRĀS PUSES
S1. Augsts vietējo kravu īpatsvars kopējā
pārkrauto kravu apjomā (2.2.2.)
S2. Specializācija neliela apmēra un specifisku
kravu pārkraušanā, piedāvājot “vienas pieturas
aģentūras” pakalpojumu (forvarders - kuģu
aģents – stividors - kravu šķirošana un
fasēšana) (2.2.2.).
S3. Neaizsalstoša osta, kurā ir pieejama
infrastruktūra un aprīkojums dažāda veida
kravu uzglabāšanai un pārkraušanai (2.2.2.)
S4. Speciālās ekonomiskās zonas statusa
priekšrocības LSEZ teritorijā (tiešās un
netiešās nodokļu atlaides) (2.3.1.)
S5. LSEZ teritorijā ietilpst Liepājas lidlauks, kas
ir sertificēts komerciālo gaisa pārvadājumu
pakalpojumu nodrošināšanai (2.3.2.) (2.6.)
S6. Liepājas ostā strādā stividoru kompānijas,
kas nodrošina dažādu veidu beramo, lejamo un
ģenerālo kravu pārkraušanu, t.sk. nišas
produktu segmentos (2.5.1.)
S7. Pilsētā ir veiksmīgi industriālie privāto
investīciju projekti, kuru attīstība ir notikusi,
pateicoties ostas, ģeogrāfisko priekšrocību,
biznesa vides un efektīviem loģistikas
risinājumiem (2.5.1.)
S8. LSEZ teritorijā ir pieejami multi-modāli
transporta
savienojumi
(dzelzceļš,
autotransports,
jūras
transports,
aviotransports, Ro-Ro satiksme) (2.5.1.)
S9. LSEZ ir pieejama teritorija (ostas teritorija
un industriālā teritorija) un inženiertehniskā
infrastruktūra rūpniecības un loģistikas
pakalpojumu attīstībai (2.5.1.)
IESPĒJAS
I1. Tautsaimniecības izaugsme, eksporta
pieaugums, ārējā pieprasījuma nostiprināšanās
un investīciju aktivitātes atjaunošanās – ES
fondu aktivitātes pieaugums (2.1.2.)
I2.
ES
valstu
starptautiskās
tirdzniecības
pieaugums ar Tālo Austrumu un Austrumāzijas

VĀJĀS PUSES
V1.
Aizkavēta
tirdzniecības
ostas
infrastruktūras attīstība (t.sk. dzelzceļa un
autoceļu pievadceļi) salīdzinājumā ar Ventspils
un Rīgas ostām, jo 50 gadus Liepājas osta bija
slēgta militārā osta (2.2.2.)
V2. Sarežģīts un juridiski nesakārtots
īpašumtiesību sastāvs atsevišķām zemes
vienībām LSEZ teritorijā (2.5.1.)
V3. Nepietiekams kuģošanas ceļu dziļums pie
piestātnēm
lielākas
kravnesības
kuģu
ienākšanai ostā (virs 50 000 DWT),
nepietiekama ostas iekšējo ceļu (dzelzceļš,
autoceļš) kapacitāte (2.5.1.)
V4. Liepājas ostas kopējo hidrotehnisko būvju
nolietojums (2.5.1.)
V5. Vēsturiskais piesārņojums Liepājas ostas
Karostas kanālā un atsevišķās ostas teritorijās
(2.5.2.)
V6. Pazemināts ostas tiešā tuvumā dzīvojošo
iedzīvotāju
dzīves
komforts
(troksnis,
smakas)(2.5.2)
V7. Ierobežoti LSEZ pārvaldes finanšu līdzekļi,
nepietiekama saistību (ķīlu) nodrošināšanas
bāze
(ieķīlājamie
aktīvi
aizdevumu
nodrošinājumam) (2.6.1.)
V8.
Ierobežota
ieņēmumu
industriālajām teritorijām (2.6.1.)

bāze

no

V9. Nepietiekama LSEZ pārvaldes kapacitāte
attīstības projektu veicināšanas un juridiskā
atbalsta jomās (2.6.1.)

DRAUDI
D1. Iedzīvotāju skaitam samazinoties un
faktiskajam bezdarbam sasniedzot dabiskā
bezdarba līmeni, pieaug konkurence par
darbaspēku, kas paaugstina tā izmaksas.
(2.1.1.) (2.4.)
D2. Zems
(2.1.3.)

investīciju

līmenis

ekonomikā,
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valstīm, “Dzelzs zīda ceļa” transporta koridoru
attīstība, nacionāla līmeņa pasākumi kravu
piesaistei (2.2.2.)
I3. Krievijas ostu aizsalšana ziemas periodā
(2.2.2.)
I4. Baltkrievijas ārējās tirdzniecības apjoma un
tranzīta kravu pieaugums (iestāšanās PTO,
sadarbība ar Ķīnu) un Kazahstānas ārējās
tirdzniecības apjoma pieaugums un tranzīta
infrastruktūras attīstība (2.2.2.)
I5. Latvijas ostām kopumā ir pieejama plaša
infrastruktūra, t.sk. plaši sazarots autoceļu tīkls
un attīstīta dzelzceļa infrastruktūra, lai
apkalpotu kravu pārvadājumus no Krievijas
Federācijas un citām NVS valstīm, kā arī uz tām
(2.3.2.)
I6. Apstrādes nozares izaugsme Latvijā,
saražotās produkcijas un eksporta pieaugums
(2.3.3.)
I7. Investīciju apjoma palielinājums Liepājas
pilsētā (2.4.)
I8. Spēcīgas rūpniecības tradīcijas, īpaši
metālapstrādes un vieglās rūpniecības nozarēs
(1.5.1.)
I9. Pašvaldības finanšu resursu izmantošana
LSEZ
industriālo
teritoriju
bāzes
infrastruktūras attīstībai uzņēmējdarbības
vajadzībām (1.5.1.)

D3. Latvijas reitinga kritums GKI 2016-2017
vērtējumā (no 44. uz 49. vietu). Igaunija
atrodas 30. vietā, Lietuva pakāpusies uz 35.
vietu. (2.1.4.)
D4. Neskaidra 2018. gada 1. janvārī paredzētās
nodokļu reformas ietekme uz LSEZ un
uzņēmējdarbību kopumā (2.1.4.).
D5. Ģeopolitisko un ekonomisko faktoru
ietekme uz tranzīta kravu apjomu Latvijā – ES
ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, Krievijas
ilgtermiņa politika palielināt Krievijas ostu
kapacitāti un pārkraušanas apjomu caur savām
ostām, svārstīgās izejvielu cenas pasaules tirgū,
u.c. (2.2.2., 2.3.2.)
D6. Līdzīgas tiešās un netiešās nodokļu atlaides
kā Ventspils un Rīgas brīvostām (2.3.1.)
D7. Straujš darba samaksas kāpums privātajā
sektorā Liepājā (2.4.)
D8. LSEZ specializācijai neatbilstošs augstākās
izglītības programmu piedāvājums Liepājā
(2.4.)
D9. Kvalitatīvi un kvantitatīvi ierobežots
dzīvojamais fonds Liepājas pilsētā (2.4.)
D10.
Konkurējošo
ostu
darbība
konkurētspējas paaugstināšanās (2.7.1.)

un

Avots: Attīstības plāna autori
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IV PROGNOZES UN ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
4.1.

PROGNOZES 2018. – 2022. GADAM
4.1.1. PROGNOŽU METODOLOĢIJA

Attīstības scenāriji un prognozes ir veidoti atbilstoši LSEZ teritoriālajam un
funkcionālajam principam, atsevišķi izdalot trīs teritorijas: Liepājas ostu, LSEZ
industriālās teritorijas un Liepājas lidostu.
LSEZ teritoriju attīstības analīzei ir izmantota kabineta izpēte (literatūras avotu analīze),
kvalitatīvās datu analīzes metodes, izmantojot ekspertu metodi un intervijas ar
ieinteresēto pušu pārstāvjiem, kā arī kvantitatīvās datu analīzes metodes Liepājas ostas
kravu apgrozījuma prognožu noteikšanai. Attīstības plāna autori ir veikuši intervijas ar
deviņiem stividoriem (Liepājas ostā strādā 14 stividori), kuru pārstāvētie uzņēmumi
veido 90% no Liepājas ostas kravu apgrozījuma, kravu forvarderiem, kuģu aģentiem,
sešiem LSEZ teritorijā strādājošajiem uzņēmumiem (ar un bez LSEZ kapitālsabiedrības
statusa), LSEZ pārvaldes darbiniekiem, Liepājas pilsētas domes un kapitālsabiedrību
darbiniekiem, kā arī citām ieinteresētajām pusēm. Papildus tam ir izmantoti LSEZ
pārvaldes un Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldes sniegtie Liepājas uzņēmumu un
iestāžu statistikas dati.
Liepājas ostas kravu apgrozījuma prognozēšanai ir izmantota arī kvantitatīvās analīzes
metode, izstrādājot ekonometrisko modeli kravu apgrozījuma prognozēšanai, balstoties
uz vēsturiskajiem datiem un makroekonomiskajiem rādītājiem. Šo analīzes metodi ir
iespējams izmantot tikai informatīviem nolūkiem, novērtējot ekspertu prognozes, jo
Latvijas ostu tranzīta biznesā kvantitatīvās analīzes metodes ir problemātiski izmantot
strauji mainīgās ekonomiskās un politiskās konjunktūras dēļ.
LSEZ industriālo teritoriju attīstība ir prognozēta, balstoties uz pieejamajām teritorijām
industriālajai attīstībai, kā arī pieejamo publisko finansējumu bāzes infrastruktūras
attīstībai.
Liepājas lidostas attīstība ir prognozēta, balstoties uz Liepājas lidlauka tehniskajām
iespējām nodrošināt gaisa pārvadājumus atbilstoši valsts aģentūras “Civilās aviācijas
aģentūra” izsniegtajam lidlauka ekspluatanta sertifikātam, kā arī pasažieru gaisa
pārvadājumu tirgus attīstības tendencēm Baltijas jūras reģionā un ES.
4.1.2. REĀLAIS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJS UN FINANŠU PROGNOZES
Finanšu plūsmas prognoze ir sagatavota reālajam attīstības scenārijam laika periodam
no 2018. līdz 2022. gadam un ietver LSEZ pārvaldes kā juridiskas personas darbību
(neietver SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” saimniecisko darbību). LSEZ pārvaldes
saimnieciskā darbība ir faktiski atkarīga no Liepājas ostas saimnieciskās darbības. Līdz
ar to, zemāk tekstā ir dota Liepājas ostas kravu apgrozījuma prognoze reālajam
attīstības scenārijam. 4.1.2. nodaļā ir dota reālā attīstības scenārija jūtīguma analīze,
novērtējot mainīgo faktoru ietekmi uz LSEZ pārvaldes naudas plūsmu.
Atbilstoši reālajam attīstības scenārijam notiek ilgtspējīga ostas darbība, nostiprinot un
attīstot tranzīta kravu nišas segmentus un pakāpeniski palielinot vietējo kravu
apgrozījumu.
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Līdz 2020. gadam tiek nodrošināta prioritāri nepieciešamo hidrobūvju renovācija, kā arī
ostas infrastruktūras uzlabošana kuģošanas drošības un kravu apstrādes izmaksu
efektivitātes paaugstināšanai (kuģošanas kanāla padziļināšana PANAMAX tipa kuģu
apkalpošanai, kuģošanas drošības uzlabošana Karostas kanālā, ostas iekšējo ceļu –
autoceļa un dzelzceļa – kapacitātes palielināšana Brīvostas un Ziemas ostas baseinos).
Minēto attīstības projektu īstenošanai ir pieejami KF līdzekļi (skatīt 7.2. nodaļu “LSEZ
pārvaldes attīstības projekti”).
Reālajā attīstības scenārijā nav paredzēta ostas maksu paaugstināšana, lai neapdraudētu
Liepājas ostas konkurētspēju (skatīt 2.7.1. nodaļu “Liepājas ostas konkurētspējas
novērtējums”). Pēc 2022. gada ir paredzēts paaugstināt ostas maksas, lai LSEZ pārvalde
iespēju robežās spētu uzturēt esošo infrastruktūru.
Reālā scenārija kravu apgrozījuma prognoze ir balstīta uz Liepājas ostas stividoru
iepriekšējo septiņu gadu faktiskajiem saimnieciskās darbības rezultātiem un nākotnes
prognozēm. Līdz ar to, galvenais atskaites punkts ir 2016. gada apgrozījums, kā arī
kravu apgrozījumu ietekmējošie faktori vidēja termiņa periodā līdz 2022. gadam. Zemāk
tabulā ir doti kravu apgrozījumu ietekmējošo faktoru pieņēmumi sadalījumā pa kravu
grupām.
4.1. tabula. Liepājas ostas kravu apgrozījuma prognozi veidojošie faktori 2017.-2022. g.
Kravu veids
Lauksaimniecības
kravas

Pieņēmumi






Ogles

Nafta
un
produkti

Kokmateriāli

naftas








Biokurināmais




Pieaug graudaugu ieguves un eksporta apjoms Krievijā un
Kazahstānā.
Daļa no graudaugu ieguves pieauguma tiek novirzīta eksportam
caur Baltijas valstu ostām.
Pēc KF projekta “Liepājas ostas padziļināšana” īstenošanas pieaug
Liepājas ostā apkalpoto lieltonnāžas kuģu skaits.
Stividori LSEZ SIA “Liepaja Bulk Terminal” un LSEZ SIA “Ekers
Stividors LP” nodrošina pilnu PANAMAX tipa kuģu piekraušanu,
veicot operācijas ostas ārējā reidā.
LSEZ SIA “Ekers Stividors EP” nodrošina ogļu nišas produkta –
bagātinātu kokasa ogļu – pārkraušanu pēc pirmā darbības gada
(2016.g.), sekmīgi konkurējot ar strādājošajiem ogļu termināļiem
Rīgas un Ventspils ostās, kas specializējas lielapjoma ogļu kravu
pārkraušanā.
Stabilizējoties naftas cenām pasaules biržās, 2017. gadā pieaug
aktivitātes pasaules naftas tirgū.
LSEZ SIA “DG Termināls” un LSEZ SIA “GI Termināls” turpina naftas
nišas produktu pārkraušanas attīstību, pabeidzot termināļu
attīstības projektu realizāciju un dažādojot pārkraujamo kravu
nomenklatūru (bāzes un industriālās eļļas, vakuuma gāzeļļa,
benzols u.c.).
2017. gadā pieaug aktivitāte Skandināvijas un Lielbritānijas
kokmateriālu tirgū.
Stividori ir spējuši saglabāt esošos noieta tirgus, ņemot vērā, ka
LSEZ SIA “Laskana” un SIA “Metsa Forest Latvia” ir
mežsaimniecības uzņēmumi, kas nodarbojas ar mežizstrādi,
koksnes iepirkšanu un tirdzniecību.
LSEZ SIA “Mols-L” ir uzvarējis VAS “Latvijas Valsts meži” iepirkumā
par kokmateriālu eksportu.
ES valstīs turpina pieaugt pieprasījums pēc atjaunojamajiem
energoresursiem (biokurināmā), palielinoties biomasas
atjaunojamo energoresursu īpatsvaram ES valstu energobilancē.
Liepājas ostā turpinās koksnes šķeldas, skaidu, kokskaidu un
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Celtniecības materiāli




RO-RO kravas





Pārējās kravas




saulespuķu sēklu granulu pārkraušana.
Liepājas ostā pieaug biokurināmā tranzīts no NVS valstīm.
Šķeldas pārkraušanu, veicot šķeldošanu tiešā ostas piestātņu
tuvumā, ir uzsākusi LSEZ SIA “Terrabalt”, nodrošinot šķeldas
iekraušanu PANAMAX tipa kuģos.
Pēc vairāku gadu stagnācijas ES notiks būvniecības apjoma
pieaugums (2017. gadā 1,9%, 2018.-2019.g. 2,5%).
Būvmateriālu eksporta pieaugums cementa (AS “Cemex”) un
dzelzsbetona konstrukciju apakšnozarēs (AS “UPB” koncerna
uzņēmumi).
No Liepājas ostas tiek nodrošināts viens pārvadājumu maršruts
Liepāja-Trāvemunde (Vācija), kas nekonkurē ar kaimiņu ostu
pārvadājumiem: Ventspils-Nīneshamna, Klaipēda-Ķīle (Vācija) un
Rīga-Stokholma.
2017. gadā Liepājas ostā pieaug prāmju apmeklējumu skaits: līnijā
Liepāja-Trāvemunde līdz pieciem apmeklējumiem nedēļā.
Realā scenārija kravu prognozē netiek ņemta vērā iespējamā jaunu
prāmju līniju atvēršana, piemēram, no Liepājas uz Skandināviju.
Tiek turpināta tādu beramkravu kā anhidrīts, borskābe un
minerālmēsli pārkraušana, piesaistot neliela apjoma kravu plūsmas.
Tiek turpināta alternatīvā kurināmā un pakotu kravu pārkraušana.

Avots: Attīstības plāna autori, pamatojoties uz LSEZ pārvaldes datiem
Zemāk pievienotajā tabulā ir dota Liepājas ostas kravu reālā scenārija prognoze līdz
2022. gadam sadalījumā pa kravu grupām. Liepājas ostas kopējais kravu apgrozījuma
pieaugums no 5,680 miljoniem tonnu 2016. gadā uz 7,184 miljoniem tonnu 2017. gadā
(26%) ir galvenokārt izskaidrojams ar LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” papildu ogļu kravu
piesaisti, paplašinot Liepājas ostas Brīvostas baseinā pārkraujamo ogļu kravu
sortimentu: minētā stividora prognozētais kravu apgrozījuma pieaugums ir 1,498
miljoni tonnas jeb 96%.
4.2. tabula. Liepājas ostas kravu apgrozījuma prognoze sadalījumā pa kravu veidiem 2017.2022. g. (tūkst. tonnas)
Stividori

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lauksaimniecības kravas

2 869

2 819

2 896

2 979

3 065

3 152

3 243

Ogles

467

1 830

1 880

1 934

1 989

2 046

2 105

Nafta un naftas produkti

381

361

371

382

392

404

415

Kokmateriāli

550

336

345

355

365

376

387

Biokurināmais

150

300

308

317

326

335

345

Celtniecības materiāli

494

523

537

553

569

585

602

Ro-Ro kravas

533

525

545

567

589

612

636

Pārējās kravas

236

490

503

518

533

548

564

KOPĀ:

5 680

7 184

7 387

7 604

7 828

8 058

8 296

Pieauguma temps (%)

1,2%

26,5%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

Avots: Attīstības plāna autori, pamatojoties uz LSEZ pārvaldes datiem
No iepriekš dotās tabulas redzam, ka saskaņā ar reālo attīstības scenāriju Liepājas ostas
kravu apgrozījums 2022. gadā sasniegs 8,296 miljonus tonnu. Balstoties uz 4.1. tabulā
minētajiem pieņēmumiem, laika posmā no 2018. līdz 2022. gadam ir prognozēts mērens
kravu (beramkravas, lejamkravas un ģenerālkravas) apgrozījuma pieaugums - vidēji
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2,9% gadā. Šis pieauguma temps ir iegūts, izmantojot ekspertu metodi (stividoru un
LSEZ speciālistu vērtējumu).
Lai noteiktu ar ekspertu metodes palīdzību veikto aprēķinu pamatotību, ir izmantota
alternatīva - kvantitatīvā datu analīzes metode: jūras kravu pārvadājumu elastīgums
pret IKP izmaiņām (kravu pārvadājumu prognoze, balstoties uz ES IKP pieauguma
tempu un ES tuvsatiksmes pārvadājumu pieauguma tempu).
Zemāk tabulā ir doti kravu prognozes kvantitatīvās analīzes pieņēmumi. Viens no
galvenajiem faktoriem, kas ietekmē visas pasaules tirdzniecību, ir ekonomiskā aktivitāte
(IKP). Dotajā gadījumā ekonomiskās aktivitātes mērs ir ES28 IKP, ņemot vērā, ka 90%
no Liepājas ostas kravām ir izejošās (nosūtītās) kravas un 95% no kravu pārvadājumiem
ir tuvsatiksmes (angļu val. short sea shipping) kravas. Jūras kravu pārvadājumu apjoma
dinamika parasti ir lielāka nekā IKP dinamika. Līdz ar to, ir nepieciešams aprēķināt
sakarību starp jūras kravu pārvadājumu apjomu un IKP apjomu jeb jūras kravu
pārvadājumu elastīgumu pret IKP. No Liepājas ostas tuvsatiksmes kravu pārvadājumiem
2016. gadā apmēram 76% veidoja pārvadājumi uz Baltijas jūras ostām un 24% uz
Ziemeļjūras ostām. Līdz ar to, tuvsatiksmes kravu pieauguma tempa analīzei ir izmantoti
ES Baltijas jūras reģiona dati.
Atbilstoši EK datiem ES28 IKP faktiskajās cenās pieauguma tempa prognoze 2018. un
2019. gadā ir 3,12% gadā (pēc 2019. gada EK nav publicējusi IKP pieauguma tempa
prognozes). Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem vidējais tuvsatiksmes kravu pārvadājumu
elastīgums laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam ir lielāks par 1 (1,023). Līdz ar to,
vidējais prognozētais kravu apgrozījuma pieauguma temps pēc 2017. gada ir 3,2%. Tas
ir par 0,3% procentpunktiem vairāk nekā ar ekspertu metodi novērtētais kravu
apgrozījuma pieauguma temps. Kravu apgrozījuma pieauguma temps ir līdzīgs atbilstoši
abām prognozēšanas metodēm, līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka reālā scenārija kravu
prognoze ir pamatota.
Reālā scenārija kravu apgrozījuma prognozē netiek ņemta vērā jaunu stividoru darbības
uzsākšana Liepājas ostā. Zemāk tabulā ir doti potenciālie attīstības projekti, kas varētu
radīt papildu kravu pieaugumu Liepājas ostā vai kompensēt kādas kravu grupas kritumu
pie nosacījuma, ja stividori izbūvē termināļu nepieciešamo infrastruktūru.
4.3. tabula. Privāto komersantu plānotie attīstības projekti Liepājas ostā līdz 2022. g.
Kravu baseins

Kravu sortiments

Termināļa
jauda (tūkst.
t/g)

Statuss

Karosta,
Nr.10-12

piestātnes

Beramkravu un
sauskravu pārkraušanas
terminālis

<200

2017. gadā ir noslēgts
zemes rezervācijas līgumu

Karosta,
Nr.10-12

piestātnes

Lejamkravu terminālis

<400

2017. gadā plānots noslēgt
zemes rezervācijas līgumu

Tirdzniecības kanāls,
piestātnes Nr.74-76

Lejamkravu terminālis

<50

Brīvostas
Ziemeļu
daļa,
neapbūvēta
teritorija

Beramkravu terminālis
Lejamkravu terminālis

<2 000
<500

Ir noslēgts zemes
rezervācijas līgums

Brīvostas
Ziemeļu
daļa,
neapbūvēta

LNG termināls

250

Ir noslēgts zemes
rezervācijas līgums

Esošajam stividoram
pieder ilgtermiņa nomas
tiesības līdz 2027.g.
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Kravu baseins

Kravu sortiments

Termināļa
jauda (tūkst.
t/g)

Statuss

teritorija
Kopā:

3 400

Piezīme: tabulā nav iekļauti attīstības projekti, kas varētu būt saistīti ar AS “KVV Liepājas Metalurgs” sanāciju un jaunu
metālapstrādes uzņēmumu attīstību Liepājā, kas ražotu metalurģisko produkciju. 2014. gadā AS “Liepājas osta LM” Liepājas
ostā pārkrāva 1,2 miljonus tonnu metāllūžņu un tērauda armatūras velmējumus.

Avots: Attīstības plāna autori, pamatojoties uz LSEZ pārvaldes datiem
Papildus iepriekš minētajam reālajā attīstības scenārijā ir spēkā šādi pieņēmumi
attiecībā uz Liepājas ostas saimniecisko darbību:






Liepājas osta nodrošina zvejas kuģu un jahtu apkalpošanu;
Liepājas osta nodrošina kuģu apkalpošanu remonta vajadzībām;
Liepājas osta nodrošina Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku kuģu ienākšanu
ostā, savukārt specializētais Ro-Ro kravu terminālis nodrošina NATO negabarīta
kravu apkalpošanu sauszemes militāro mācību veikšanai Latvijas teritorijā;
Līdz 2022. gadam ir paredzēta kruīza kuģu satiksmes uzsākšana Liepājas ostā.

Zemāk pievienotajā tabulā ir dota LSEZ pārvaldes saimnieciskās darbības ieņēmumu,
izdevumu un naudas plūsmas prognoze 2018.-2022. gadam. Prognoze ietver gan
Liepājas ostu, gan LSEZ industriālās teritorijas.
4.4. tabula. LSEZ pārvaldes saimnieciskās darbības naudas plūsmas prognoze 2017.-2022. g.
(milj. EUR)
Ieņēmumu/izdevumu veids

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Pamatdarbības ieņēmumi
Ostas maksas (LSEZ daļa)
Ieņēmumi
no
ostas
pakalpojumiem
Ieņēmumi no zemes un telpu
nomas
Ieņēmumi no koplietošanas
objektu izmantošanas
Ieņēmumi no elektroenerģijas
un ūdens pārdošanas
Saņemtās dotācijas
Citi ieņēmumi
Pamatdarbības izdevumi
Personāla izdevumi
Ostas
drošība
un
vides
aizsardzība
Tehniskā daļa
Kapteiņa dienests
Hidrogrāfijas grupa
Mārketings,
sabiedriskās
attiecības
Ārpakalpojumi
Pārējie izdevumi
Pamatdarbības
naudas

12,117
8,032
1,728

12,600
8,261
1,905

12,958
8,498
1,959

13,305
8,742
2,015

13,693
8,993
2,073

14,227
9,343
2,154

0,960

0,980

1,000

1,000

1,030

1,050

0,663

0,695

0,715

0,736

0,757

0,779

0,630

0,655

0,681

0,708

0,736

0,765

0,055
0,050
10,175
4,160
1,200

0,055
0,050
9,686
4,110
1,165

0,055
0,050
10,083
4,110
1,185

0,055
0,050
9,738
4,110
1,205

0,055
0,050
9,873
4,110
1,225

0,055
0,050
9,920
4,110
1,250

0,875
0,329
0,229
0,344

0,800
0,312
0,224
0,315

0,800
0,563
0,294
0,314

0,800
0,318
0,165
0,302

0,800
0,327
0,235
0,324

0,800
0,344
0,170
0,302

2,384
0,654
1,943

2,400
0,360
2,915

2,431
0,386
2,875

2,467
0,371
3,567

2,497
0,355
3,821

2,471
0,472
4,308
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plūsma
Investīciju
izdevumi
(bez
projektiem)
Fin. darbības neto naudas
plūsma
Neto invest. projektu naudas
plūsma
Neto naudas plūsma ar
projektiem
Naudas
bilance
perioda
sākumā
NAUDAS BILANCE PERIODA
BEIGĀS

(2,327)

(1,464)

(1,553)

(1,645)

(0,679)

(0,300)

0,062

(0,912)

(1,118)

(0,902)

(0,881)

(1,053)

(0,057)

(0,551)

(0,525)

(1,061)

(1,099)

(1,079)

(0,379)

(0,013)

(0,320)

(0,040)

1,161

1,877

0,895

0,516

0,503

0,183

0,143

1,304

0,516

0,503

0,183

0,143

1,304

3,181

Avots: Attīstības plāna autori, pamatojoties uz LSEZ pārvaldes datiem
Neto investīciju projektu naudas plūsma ietver investīciju izmaksas, kā arī to
finansēšanas avotus un izmaksas (LSEZ pārvaldes līdzfinansējums, publiskais
finansējums, aizdevumu pamatsummas atmaksa un aizdevumu procentu samaksa).
Investīciju izdevumi bez projektiem ietver kapitālieguldījumu izmaksas, kas ir
nepieciešamas Liepājas ostas ikdienas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Investīciju izmaksas ietver plānotos ieguldījumus ostas infrastruktūras attīstībā trīs ES
fondu līdzfinansēto projektu ietvaros (Liepājas ostas sauszemes pievedceļu attīstība,
Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju uzlabošana un Liepājas ostas
ūdens infrastruktūras uzlabošana), Karostas kanāla attīrīšanas 2.kārtu, LAD finansētos
projektus “Zvejniekiem nepieciešamās infratruktūras pilnveidošana Liepājas ostā”
(2017.g.) un “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā,
2.kārta”, kā arī INTERREG Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
finansēto projektu “Burāšanas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla būvju uzlabošana
Igaunijā un Latvijā”.
Neskatoties uz ievērojamo prognozēto kravu apgrozījuma pieaugumu 2017. gadā, vidēja
termiņa periodā LSEZ pārvaldei ir ierobežotas iespējas finansēt papildu
kapitālieguldījumus 2018.-2020. gada periodā. Laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam
LSEZ pārvaldes pārskata gadu neto naudas plūsma ir negatīva, bet pozitīvu naudas
bilances atlikumu gada beigās nodrošina naudas līdzekļu atlikums 0,895 miljoni EUR
2017. gada sākumā. Tas galvenokārt ir saistīts ar esošo kredītsaistību izmaksu segšanu
un līdzfinansējuma nodrošināšanu KF projektiem. Pēc 2020. gada naudas līdzekļu
atlikums gada beigās attiecīgi veido 1,304 miljonus EUR 2021. gadā un 3,181 miljonus
EUR 2022. gadā. Lai arī daļu no šiem līdzekļiem LSEZ pārvalde var novirzīt papildu
investīciju projektu finansēšanai (vidēji 1 miljonu EUR gadā), LSEZ pārvaldes finanšu
iespējas attīstības projektu finansēšanai ir ierobežotas.
Naudas plūsmas prognoze ir sagatavota, pieņemot, ka līdz 2022. gadam netiks
palielinātas ostas maksas.
Naudas plūsmas prognoze neietver IV. nodaļā “Attīstības stratēģija” SM1 paredzēto LSEZ
attīstības funkciju nodrošināšanai nepieciešamā personāla skaita un izmaksu
pieaugumu. Papildu izmaksu pozīciju finansēšana ir jāveic atbilstoši LSEZ pārvaldes
finansiālajām iespējām un LSEZ vadības noteiktajām attīstības prioritātēm.
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4.1.3. JŪTĪGUMA ANALĪZE
Šajā nodaļā ir dota reālā attīstības scenārija jūtīguma analīze, novērtējot galveno
saimnieciskās darbības mainīgo lielumu ietekmi uz LSEZ pārvaldes naudas plūsmu gada
beigās laika posmā no 2018. līdz 2022. gadam. Jūtīguma analīzes rezultātu kopsavilkums
ir dots zemāk pievienotajā tabulā.
Jūtīguma analīzē tiek aplūkota šādu divu kritisko mainīgo ietekme uz LSEZ pārvaldes
naudas plūsmu:



Kravu apgrozījuma izmaiņas;
Īpatnējo ostas maksu ieņēmumu (EUR/t) izmaiņas.

Šie mainīgie visbūtiskāk ietekmē LSEZ pārvaldes saimnieciskās darbības ieņēmumus.
Kravu apgrozījuma dinamiku ietekmē Liepājas ostā faktiski pārkauto kravu apjoms,
savukārt ostas maksu ieņēmumu lielumu ietekmē Liepājas ostā ienākošo kuģu GT. Kuģu
izvēli nosaka kravu forvarderi (šīs funkcijas galvenokārt veic paši stividori), lai
nodrošinātu kravu īpašniekiem pēc iespējas zemākas kravu pārvadājumu izmaksas.
Ostu maksas tiek rēķinātas, balstoties uz kuģu GT, nevis faktiski pārvadāto kravu
apjomu (DWT). Līdz ar to, ja tiek izmantoti lielāki kuģi vai arī to noslodze ir efektīvāka
(t.i., tiek maksimāli izmantota to kravnesība), ne vienmēr tas nozīmē GT un attiecīgi
īpatnējo ostas maksu ieņēmumu pieaugumu.
LSEZ pārvalde nevar ietekmēt kritisko mainīgo izmaiņas, jo šos mainīgos nosaka kravu
pārvadājumu tirgus. Šis apgalvojums ir spēkā, pieņemot, ka LSEZ pārvalde līdz 2022.
gada beigām nepaaugstinās ostu maksas, lai nodrošinātu kravu pārkraušanas
konkurētspēju Liepājas ostā salīdzinājumā ar kaimiņu ostām.
4.5. tabula. LSEZ pārvaldes reālā scenārija naudas plūsmas prognozes jūtīguma analīze
2018.-2022. g.
Mainīgie lielumi
Reālā scenārija naudas bilance gada
beigās (milj. EUR)
Reālā scenārija īpatnējās ostas maksas, RoRo (EUR/t)
Reālā scenārija īpatnējās ostas maksas, citas
kravas (EUR/t)
Kravu apgrozījums (samazinājums 5%)
Reālā scenārija kravu apgrozījuma prognoze
(tūkst. tonnas)
Kravu apgrozījums ar 5% samazinājumu
(tūkst. tonnas)
Naudas bilance gada beigās (milj. EUR)
Kravu apgrozījums (samazinājums 10%)
Reālā scenārija kravu apgrozījuma prognoze
(tūkst. tonnas)
Kravu apgrozījums ar 10% samazinājumu
(tūkst. tonnas)
Naudas bilance gada beigās (milj. EUR)
Īpatnējo
ostas
maksu
ieņēmumi
(samazinājums 5%)
Īpatnējās
ostas
maksas
ar
5%
samazinājumu, Ro-Ro (EUR/t)

2018

2019

2020

2021

2022

0,503

0,183

0,143

1,304

3,181

0,08

0,07

0,07

0,07

0,07

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

7 387

7 604

7 828

8 058

8 296

7 044

7 251

7 465

7 684

7 911

0,121

(0,592)

(1 035)

(0,289)

1 157

7 387

7 604

7 828

8 058

8 296

6 697

6 895

7 098

7 307

7 524

(0,264)

(1,373)

(2,223)

(1,895)

(0,884)

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06
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Mainīgie lielumi

2018

Īpatnējās
ostas
maksas
ar
5%
samazinājumu, citas kravas (EUR/t)
Naudas bilance gada beigās (milj. EUR)
Īpatnējo
ostas
maksu
ieņēmumi
(samazinājums 10%)
Īpatnējās
ostas
maksas
ar
10%
samazinājumu, Ro-Ro (EUR/t)
Īpatnējās
ostas
maksas
ar
10%
samazinājumu, citas kravas (EUR/t)
Naudas bilance gada beigās (milj. EUR)

2019

2020

2021

2022

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

0,090

(0,655)

(1,132)

(0,421)

0,989

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

(0,323)

(1,493)

(2,407)

(2,145)

(1,203)

Avots: Attīstības plāna autori, pamatojoties uz LSEZ pārvaldes datiem
No iepriekš dotās tabulas datiem redzam, ka kravu apgrozījumam vai īpatnējiem ostas
maksas ieņēmumiem samazinoties par 10%, LSEZ pārvaldes naudas plūsmas atlikums
pārskata gadu beigās ir negatīvs. Kravu apgrozījuma vai īpatnējo ostas maksu ieņēmumu
izmaiņas vairāk par 5% var radīt LSEZ pārvaldes negatīvu bilanci pārskata perioda
beigās laika posmā no 2019.–2021. gadam.
Kravu apgrozījumam vai īpatnējiem ostas maksu ieņēmumiem (EUR/t) katru gadu
samazinoties vairāk par 5%, LSEZ pārvalde nebūs spējīga uzņemties plānotās finanšu
saistības un būs spiesta samazināt saimnieciskās darbības izmaksas vai plānoto
attīstības projektu skaitu/apjomu.
Mainoties tirgus konjunktūrai un naudas plūsmas prognozi ietekmējošo galveno
mainīgo skaitliskajām vērtībām, LSEZ pārvalde būs spējīga veikt nepieciešamos izmaksu
optimizācijas pasākumus, lai nodrošinātu LSEZ ilgtspējīgu darbību. Ir būtiski minēt, ka
LSEZ pārvaldei ir ierobežotas iespējas uzņemties komerciālo risku un attīstīt papildu
investīciju projektus (t.sk. piesaistot kredītresursus), kas nav minēti prioritāro
investīciju projektu sarakstā. Jūtīguma analīzes rezultāti liecina, ka šāda rīcība varētu
būt riskanta, tāpēc ilgtspējīgāk ir veidot finanšu līdzekļu uzkrājumus un finansēt
attīstības projektus atbilstoši LSEZ pārvaldes finansiālajām iespējām.

4.2. ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI PĒC 2022. GADA
Šajā nodaļā ir doti attīstības scenāriji trim LSEZ uzņēmējdarbības segmentiem, kas
nodrošina funkcionāli nodalītu saimniecisko darbību: Liepājas osta, LSEZ industriālās
teritorijas un Liepājas lidosta.
4.2.1. LIEPĀJAS OSTA
Pesimistiskais scenārijs
Kravu apgrozījuma samazināšanās Liepājas ostā, ko nosaka trīs galvenie faktori:


Tirgus konjunktūras izmaiņas, būtiski samazinoties tranzīta kravu apjomam,
kravu īpašniekiem novirzot tās uz Krievijas ostām (labība un labības produkti,
naftas produkti, ogles). Vietējo kravu segmenta pieaugums nav pietiekams, lai
kompensētu tranzīta kravu samazināšanos. Neskatoties uz to, ka Krievija plāno
palielināt kravu pārkraušanas apjomus savas valsts ostās, Liepājas osta joprojām
saglabā konkurences priekšrocības neliela apjoma un specifiskas nomenklatūras
kravu pārkraušanā (Krievijas ostas pārsvarā pārkrauj lielapjoma un
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standartizētas kravas). Šo kravu īpatsvars, kas šobrīd tiek apstrādāts Liepājas
ostā (≈3 miljoni tonnu 2016. gadā; ≈ 5 miljoni tonnu 2022. gadā atbilstoši
Liepājas ostas attīstības scenārijam), ir neliels salīdzinājumā ar Krievijas Baltijas
jūras ostu kravu apgrozījumu (2016. gadā trīs lielāko ostu kravu apgrozījums
sasniedza 206 miljonus tonnu);


Būtisks Rīgas brīvostas un Ventspils brīvostas konkurētspējas pieaugums labības
un labības produktu, ogļu un kokmateriālu segmentos, palielinot noliktavu
platības un piedāvājot augstākas pievienotās vērtības pakalpojumus (kravu
šķirošana un fasēšana). Šis risks var īstenoties gadījumā, ja būtiski samazinās
tranzīta kravu apjoms Latvijas ostās, un konkurējošās lielās ostas ir spiestas
piesaistīt papildu kravas no nišas produktiem, kas šobrīd ir Liepājas ostas
salīdzinošā priekšrocība;



Ierobežots publiskais un privātais finansējums ostas infrastruktūras (hidrobūvju
un piestātņu atjaunošanai). Kopējā investīciju nepieciešamība ir apmēram 100
miljoni EUR (t.sk. moli un viļņlauži apmēram 75 miljoni EUR), kas pēc būtības
būtu jāfinansē no ostu maksas un zemes (infrastruktūras) nomas maksas.
Stividori var atteikties ieguldīt līdzekļus ostas piestātņu atjaunošanā vai arī
maksāt paaugstinātu zemes (infrastruktūras) nomas maksu, attiecīgi samazinot
saimnieciskās darbības apjomu Liepājas ostā. Rezultātā notiek ostas darbības
saspiešana prioritārajos baseinos (Brīvosta, Ziemas osta un Karosta), neizslēdzot
visu kravu pārkraušanas operāciju konsolidāciju Brīvostas baseinā un
atteikšanos no Liepājas ostas akvatorija ārējo hidrobūvju uzturēšanas.

Iepriekš minēto faktoru rezultātā kravu apgrozījums 2022. gadā Liepājas ostā varētu
samazināties par 50%-60% (salīdzinājumā ar 2016. gadu), sasniedzot apmēram 2,3-2,8
miljonus tonnu gadā. Pesimistiskā scenārija daļēja īstenošanās (tranzīta kravu apjoma
samazinājums) nav izslēgta arī laika posmā no 2018.-2022. gadam, bet atbilstoši LSEZ
pārvaldes speciālistu novērtējumam tā īstenošanās varbūtība ir mazāka par 50%.
Reālais scenārijs
Notiek ilgtspējīga ostas darbība, nostiprinot un attīstot tranzīta kravu nišas segmentus
un pakāpeniski palielinot vietējo kravu apgrozījumu (galvenais faktors ir graudu ieguves
apjoma pieaugums Kurzemes un Latgales plānošanas reģionos).
Līdz 2020. gadam tiek nodrošināta prioritāri nepieciešamo hidrobūvju renovācija, kā arī
ostas kapacitātes paaugstināšana (kuģošanas kanāla padziļināšana PANAMAX tipa kuģu
apkalpošanai, ostas iekšējo ceļu – autoceļa un dzelzceļa – kapacitātes paaugstināšana
Brīvostas un Ziemas ostas baseinos).
Pēc 2022. gada tiek paaugstināti ostas maksu tarifi, kas ļauj LSEZ uzturēt esošo
infrastruktūru, ir pieejams publiskais finansējums (ES finanšu instrumenti vai valsts
budžeta finansējums) hidrobūvju renovācijas nodrošināšanai.
Atbilstoši reālajam attīstības scenārijam kravu apgrozījums varētu sasniegt līdz 10
miljoniem tonnu gadā.
Līdzīgi kā Liepājas ostas attīstības scenārijā no 2018.-2022. gadam, ir paredzēts
apkalpot zvejas kuģus, jahtas, remonta kuģus un militāros kuģus. Ņemot vērā, ka 2018. 2022. gads ir laika periods kruīza kuģu satiksmes uzsākšanai Liepājas ostā, pēc 2022.
gada būtu jāpieaug Liepājas ostā ienākušo kruīza kuģus skaitam.
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LSEZ pārvaldes rīcībā nav informācijas, ka Liepājas ostā ir paredzēts izveidot pilna
servisa NATO militāro ostu. Līdz ar to, Liepājas kā militārās ostas darbība Attīstības
plānā netiek izskatīta.
Optimistiskais scenārijs
Optimistiskais scenārijs ietver būtiskas izmaiņas Liepājas ostas kravu struktūrā,
paredzot pilnīgi jauna segmenta – konteineru kravu pārkraušanas attīstību, izveidojot
multimodālu jūras transporta un loģistikas centru Priekšostas teritorijā. Šī teorētiskā
scenārija īstenošana ir iespējama pie vairākiem nosacījumiem.
a) Eirāzijas ziemeļu transporta koridora maršruta attīstīšana caur Latviju
Latvijas valsts (Satiksmes ministrija) kopīgi ar lielajām ostām (Rīgas brīvostu un
Ventspils brīvostu) izstrādā Eirāzijas Ziemeļu transporta koridora maršrutu caur Latviju
(Transporta koridors šobrīd iet no Ķīnas caur Kazahstānu, Baltkrieviju un Poliju uz
Vāciju, apejot Baltijas valstis).

4.1. attēls. Eirāzijas Ziemeļu transporta koridora iespējamais maršruts caur Latviju
Avots: Attīstības plāna autori, izmantojot LSEZ pārvaldes datus
b) Eirāzijas Ziemeļu transporta koridora maršruta uz Liepāju biznesa modeļa
izstrāde
Liepājas ostas galvenais potenciālais aktīvs ir neapgūtā Priekšostas teritorija (≈423 ha,
ieskaitot ostas akvatorijas daļas uzskalošanu ≈350 ha), kas nav apgrūtināta (iznomāta
stividoriem). Teorētiski iespējamais risinājums ir jaunā Eirāzijas Ziemeļu kravu
transporta koridora maršruta attīstība uz Latviju, kur viens no konteineru termināļiem
varētu tikt izvietots Liepājā. Liepājas priekšrocība ir ģeogrāfiskais novietojums pret
Skandināvijas valstīm, attiecīgi samazinot transportēšanas laiku no loģistikas centriem
Rietumeiropā (Duisburga, Hamburga, Roterdama) uz Skandināvijas valstīm, attiecīgi
veicot kravu atmuitošanu un šķirošanu LSEZ.
Apmēram 90 km attālumā no Liepājas ostas esošā Klaipēdas brīvosta, kurā ir iespējams
pārkraut konteinerus, jau šobrīd pozicionē Klaipēdas brīvostu Ķīnas investoriem kā
alternatīvu transporta maršrutu no Ķīnas uz Rietumeiropu un Skandināviju. Līdzīgi kā
VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerns, Lietuvas valstij piederošā AS “Lietuvas dzelzceļš”
attīstīta Ziemeļu transporta koridora maršrutus no Austrumāzijas uz Klaipēdas brīvosta.
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Piemēram, konteineru maršruts “Saule” Klaipēda-Viļņa-Dostika (Kazahstāna)-Čongkinga
(Ķīna) tika atklāts jau 2011. gadā.
No otras puses, Klaipēdas brīvostas attīstību ierobežo teritorijas nepietiekamība, kā
rezultātā ir nepieciešams veikt teritorijas uzskalošanu atklātā jūrā. Tas ir dārgāk
salīdzinājumā ar Liepājas ostu, kur teritorijas uzskalošana ir jāveic tikai ostas akvatorijā,
turklāt ir pretrunīgi vērtējams projekts no ietekmes uz vidi novērtējuma viedokļa ES.
Minētā alternatīva ir iespējama pie nosacījuma, ja tiek izstrādāts konkrēts transporta
maršruts no Āzijas (Ķīna, Dienvidkoreja, Indija, Irāna, Vidusāzijas valstis u.c.) uz Liepāju.
Šāda maršruta īstenošanas nosacījums ir Liepājas ostas efektivitāte salīdzinājumā ar
tiešajiem konkurentiem (Klaipēdu, Rīgu un Ventspili) un Rietumeiropas ostām
(Roterdamu, Hamburgu u.c.), jo apmēram 80% no transporta ķēdes izmaksām
Rietumeiropā un Ziemeļeiropā veido loģistikas izmaksas pēdējo 250 km posmā līdz
preču piegādes vietai (salīdzinājumā ar ≈11 000 km maršrutu no Austrumāzijas un
Dienvidāzijas valstīm).
LSEZ pārvaldei ir jāizstrādā biznesa modelis Eirāzijas Ziemeļu transporta koridora
maršrutam uz Liepāju, vienlaikus izveidojot institucionālo partnerību ar pasaules
mēroga transporta un loģistikas nozares partneriem (kravu īpašniekiem, forvarderiem
un stividoriem).
Konteineru termināļu orientējošā kapacitāte, izmantojot Liepājas ostā pieejamās
teritorijas, ir apmēram 4,3 miljoni TEU gadā, t.sk. Priekšostas Dienvidu daļā 1,6 miljoni
TEU un Ziemeļu daļā 2,7 miljoni TEU.
Maksimālā Priekšostas kravu baseina Dienvidu un Ziemeļu daļas teorētiskā kapacitāte
(pieņemot, ka Brīvostas baseinā netiek izbūvēts konteinerkravu terminālis un notiek
esošo kravu pārkraušana), veicot maksimāli iespējamo teritorijas uzskalošanu
Priekšostas baseina Ziemeļu daļā, ir ≈5,7 miljoni TEU gadā (t.sk. Ziemeļu daļā 4,1 miljons
TEU un Dienvidu daļā 1,6 miljoni TEU). Tas ir 80% no Baltijas jūras 10 lielāko ostu
kopējā TEU apgrozījuma 2016. gadā un 64% no Hamburgas ostas (trešās lielākās
Eiropas konteineru ostas) TEU apgrozījuma 2016. gadā. Infrastruktūras attīstības
elastīgums ir Liepājas ostas priekšrocība, jo ļauj nodrošināt termināļu attīstību pa
kārtām atbilstoši tirgus pieprasījumam.
c) Stratēģiskās partnerības izveide ar Eirāzijas kravu loģistikas sistēmas
dalībniekiem
Ņemot vērā ievērojamo kapitālieguldījumu apjomu (atkarībā no investīciju projektu
attīstības posmiem Priekšostas baseinā robežās no 145 līdz 920 miljoniem EUR bez
PVN, neskaitot dzelzceļa pievada un sadales stacijas izbūves izmaksas, kā arī iespējamās
izmaksas, kas saistītas ar dzelzceļa jaudas palielināšanu iecirkņos Jelgava-Glūda un
Glūda-Liepāja) un salīdzinoši ilgo projekta īstenošanas termiņu (vismaz četri gadi,
ieskaitot tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, ietekmes uz vidi novērtējumu,
būvniecību u.c.), šāda projekta īstenošana ir iespējama, ja kravu īpašniekam ir
stratēģiska un ilgtermiņa interese nostiprināt savu klātbūtni Baltijas jūras reģionā
(projekta investīciju atmaksas periods ir sekundārs jautājums).
Minēto attīstības virzienu ir iespējams īstenot tikai sadarbībā ar privāto investoru
konsorciju (kravu īpašniekiem, forvarderiem un konteineru termināļu stividoriem).
Atbilstoši optimistiskajam attīstības scenārijam ilgtermiņa periodā līdz 2035. gadam
kravu apgrozījums varētu sasniegt līdz 20 miljoniem tonnas gadā atkarībā no
konteineru termināļa īstenošanas kārtām.
Zvejas kuģu, jahtu, remonta kuģu, militāro kuģu un kruīza kuģu apkalpošana ir
paredzēta līdzīgi kā reālajā attīstības scenārijā.
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4.2.2. LSEZ INDUSTRIĀLĀS TERITORIJAS
Pesimistiskais scenārijs
Pesimistiskais scenārijs ietver uzņēmumu ar LSEZ kapitālsabiedrību statusu, kā arī LSEZ
teritorijā esošo uzņēmumu skaita un nodarbināto skaita samazināšanos. Šāds scenārijs
ir iespējams, iestājoties šādiem nosacījumiem:


Apstrādes rūpniecības uzņēmumu segments ir zemas un vidēji zemas
tehnoloģiskās intensitātes uzņēmumi, izmantojot salīdzinoši lētu darbaspēku;



Liepājas pilsētā ir negatīvs iedzīvotāju dabiskais un mehāniskais pieaugums, ko
veicina jauniešu aizplūšana uz Latvijas vai starptautiskajiem attīstības centriem
labākas izglītības vai darba meklējumos;



Liepājas augstākās un profesionālās izglītības iestādes nespēj nodrošināt
pietiekami skaitu dabas un inženierzinātņu studiju programmu un vietu skaitu,
kā arī izglītības kvalitāti, lai nodrošinātu cilvēkresursu pieejamību LSEZ
apstrādes rūpniecības un transporta apakšnozaru uzņēmumiem. Liepājas pilsētā
nav pietiekami attīstīta mūžizglītības sistēma, kas nodrošina bezdarbnieku
iekļaušanos darba tirgū;



Liepājas pašvaldībai nav pieejami pašu līdzekļi vai valsts budžeta līdzekļi (t.sk.
ES finanšu instrumentu finansējums) industriālo teritoriju bāzes infrastruktūras
attīstībai LSEZ;



Liepājas pilsētā nav pieejams kvalitatīvs dzīvojamais fonds darbinieku un viņu
ģimeņu dzīves vietas izveidei, lai varētu strādāt LSEZ teritorijā esošajos
uzņēmumos.

Reālais scenārijs
Reālais scenārijs ietver uzņēmumu ar LSEZ kapitālsabiedrības statusu pieaugumu un
esošo industriālo teritoriju ar izveidotu bāzes infrastruktūru iznomāšanu apstrādes
rūpniecības, pakalpojumu uzņēmumiem vai biznesa parku attīstītājiem. Apstrādes
rūpniecības uzņēmumi ar vidēju un augstu tehnoloģisko intensitāti pārsniedz esošo
īpatsvaru 2017. gadā (27%), sasniedzot 50%.
Liepājas pašvaldībai ir pieejams finansējums (pašu vai valsts budžeta līdzekļi, t.sk. ES
finanšu instrumentu finansējums) industriālo teritoriju bāzes infrastruktūras attīstībai
LSEZ teritorijā, kas ļauj izmantot attīstībai identificētās industriālās attīstības teritorijas.
Industriālo teritoriju lietotājiem specifiskās infrastruktūras attīstībai ir pieejami
infrastruktūras attīstītāji un visi nepieciešamie finanšu instrumenti (aizdevumi,
aizdevumu garantijas, riska kapitāls u.c.).
Liepājas pilsētā ir izveidojies jauno mājokļu tirgus, kas dod iespējas izvēlēties
mūsdienīgu mājokli LSEZ uzņēmumos strādājošajiem speciālistiem un viņu ģimenēm
salīdzinājumā ar esošo dzīvokļu tirgu (padomju būvniecības perioda mājas un 19.—20.
gadsimta sākuma apguve sliktā inženiertehniskajā stāvoklī) Liepājas pilsētā. Liepājas
pilsētas augstākās un profesionālās izglītības iestādes spēj piedāvāt dabas un
inženierzinātņu studiju programmas un studiju vietas, kas spēj nodrošināt minimālās
prasības kvalificētu speciālistu nodrošināšanai LSEZ teritorijā strādājošajiem apstrādes
rūpniecības un citu tautsaimniecības nozaru uzņēmumiem.
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Liepājā, t.sk. LSEZ teritorijā, ir pieejami efektīvi saražotās produkcijas loģistikas
risinājumi, kas ietver multimodālā transporta pieejamību (jūras, auto, dzelzceļa un gaisa
transports).
Optimistiskais scenārijs
Optimistiskais scenārijs ietver LSEZ attīstības vīzijas sasniegšanu līdz 2035. gadam, kur
vairāk nekā 75% no apstrādes rūpniecības uzņēmumiem veido vidējas un augstas
tehnoloģiskās intensitātes uzņēmumi apstrādes rūpniecībā, kā arī LSEZ teritorijā strādā
augstas pievienotās vērtības uzņēmumi būvniecības, transporta un uzglabāšanas,
informācijas un komunikāciju pakalpojumu, u.c. nozarēs.
Liepājas pašvaldībai ir pieejams finansējums (pašu vai valsts budžeta līdzekļi, t.sk. ES
finanšu instrumentu finansējums) industriālo teritoriju bāzes infrastruktūras attīstībai
LSEZ teritorijā. Industriālo teritoriju lietotājiem specifiskās infrastruktūras attīstībai ir
pieejami infrastruktūras attīstītāji un visi nepieciešamie finanšu instrumenti (aizdevumi,
aizdevumu garantijas, riska kapitāls u.c.).
Liepājā, t.sk. LSEZ teritorijā, ir pieejami efektīvi saražotās produkcijas loģistikas
risinājumi, kas ietver multimodālā transporta pieejamību (jūras, auto, dzelzceļa un gaisa
transports).
Liepājas pilsētā ir atrisināts mājokļu jautājums kvalificētu speciālistu un viņu ģimeņu
dzīves vides nodrošināšanai. Liepājas pilsēta ir izglītības un zinātnes centrs augstas
pievienotās vērtības dabas un inženierzinātņu nozaru speciālistu sagatavošanai.
LSEZ ir izpildījusi savas galvenās funkcijas, visas LSEZ teritorijā pieejamās industriālās
teritorijas ir iznomātas uzņēmumiem vai biznesa parku attīstītājiem. Pēc 2035. gada
Liepājas pilsētā vairs nav nepieciešama SEZ ar nodokļu atvieglojumiem (t.i., šādas īpaša
nodokļu režīma teritorijas neesamība būtiski neietekmē uzņēmējdarbību un
nodarbinātību pilsētā).
4.2.3. LIEPĀJAS LIDOSTA
Pesimistiskais scenārijs
Liepājas lidosta pārtrauc nodrošināt komerciālos gaisa pārvadājumus un turpina
darbību kā vispārējās aviācijas lidosta. Šāds scenārijs ir iespējams divos gadījumos:


Nav iespējams nodrošināt sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas
saistību uzlikšanu Liepājas lidlauka ekspluatantam (SIA “Aviasabiedrība
“Liepāja””). Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību līgums ir
spēkā līdz 2021. gada 31. janvārim. Ja netiks veikti grozījumi ES tiesību aktos par
sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību līgumu darbības termiņa
pagarināšanu, Liepājas pašvaldība nevarēs piešķirt publisko finansējumu
Liepājas lidlaukam un nodrošināt tā uzturēšanu (būtiskākais risks no
komercdarbības atbalsta viedokļa ir Liepājas lidostas un Palangas lidostas
aprūpes areālu pārklāšanās). Liepājas lidosta līdz 2035. gadam, visticamāk,
nekļūs saimnieciski rentabla, līdz ar to, bez publisko resursu piesaistes iespējām,
tās finanšu stabilitāte ir apdraudēta;



Iepriekš minēto risku var novērt, īstenojot Latvijā valsts nozīmes civilās aviācijas
lidlauku integrētu pārvaldības modeli, Liepājas lidlaukam kļūstot par VAS
“Starptautiskā lidosta “Rīga”” struktūrvienību. Kapitālsabiedrību reorganizācija
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(pievienošana) ietver divus posmus: Liepājas pašvaldībai piederošo kapitāla
daļu nodošanu bez atlīdzības valstij (valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes
ministrija); un SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” pievienošanu (Ministru kabinets
pieņem lēmumu par valsts īpašumā esošo kapitālsabiedrību reorganizāciju,
Liepājas lidostas manta, tiesības un saistības pāriet Rīgas lidostai, Liepājas
lidosta kā juridiska persona beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa).
Reālais scenārijs
Liepājas lidosta nodrošina saimniecisko darbību atbilstoši Liepājas pašvaldības
Attīstības pārvaldes apstiprinātajai Liepājas lidostas attīstības stratēģijai (stratēģija tiek
izstrādāta 3 gadu periodam un aktualizēta katru gadu). Atbilstoši šai stratēģijai Liepājas
lidostai ir jānodrošina regulāri pasažieru gaisa pārvadājumi vasaras un ziemas sezonā
maršrutā Liepāja-Rīga-Liepāja (šobrīd nodrošina airBaltic vasaras periodā no maija līdz
oktobrim), kā arī 3 starptautiskajos maršrutos (Rietumeiropas virziens, Skandināvijas
virziens un NVS (Krievija) virziens).
Reālo attīstības scenāriju ir iespējams īstenot, ja tiek nodrošināts komercdarbības
atbalsts lidsabiedrībām lidojumu maršrutu komercializācijai lidojumu uzsākšanas
sākuma posmā.
Papildus tiek veikti prioritāri nepieciešamie kapitālieguldījumi Liepājas lidostas
infrastruktūras attīstībā, kas ir saistīti ar lidostas termināļa kapacitātes palielināšanu un
lidlauka apgaismojuma sistēmas uzlabošanu ierobežotas redzamības apstākļos (CAT I
tuvošanās gaismu pagarināšana no 450 m līdz 900 m vismaz vienam skrejceļa galam).
Optimistiskais scenārijs
Liepājas lidosta nodrošina regulārus pasažieru gaisa pārvadājumus un veica papildu
ieguldījumus infrastruktūras attīstība no ES finanšu instrumentu līdzekļiem, palielinot
lidlauka kapacitāti (galvenokārt skrejceļa, manevrēšanas ceļa un peronu nestspēju, kas
ļauj uzņemt lielākas masas gaisa kuģus).
Optimistiskais scenārijs ietver arī aviācijas kravu loģistikas centra izveidi Liepājas
lidostā, izveidojot kravu uzglabāšanas un apstrādes noliktavas, pagarinot skrejceļa
garumu no 2002 m uz 2500 m un paaugstinot skrejceļa, manevrēšanas ceļa un peronu
nestspēju. Šāda loģistikas centra izveide ir iespējama tikai ar privāto investoru
līdzekļiem.
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V ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
Misija 2018. – 2035. gadam:
Attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī
starptautisko preču apmaiņu caur Latviju, piesaistīt ieguldījumus ražošanas un
infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai Liepājā, veicināt Liepājas
reģiona attīstību.
Vīzija 2018. – 2035. gadam:
Liepājas osta ir ES nozīmes reģionāla osta, kas nodrošina drošus, uzticamus un efektīvus
multimodālus transporta savienojumus, konkurētspējīgus ostas pakalpojumus un īsteno
sociālās atbildības funkcijas un videi draudzīgu politiku. Osta darbojas globālajā un
reģionālajā kravu transporta ķēdē, nodrošinot sinerģiju starp ostas un ražošanas
funkcijām valstij nozīmīgāko transporta koridoru ietvaros. Osta sadarbībā ar pilsētu ir
izveidojusi Liepāju par inovāciju un cilvēkresursu kompetences centru un Ziemeļeiropas
mēroga industriālo un loģistikas centru, kas nodrošina cilvēkkapitāla piesaisti un
augstas pievienotās vērtības apstrādes rūpniecības apakšnozaru un saistīto
tautsaimniecības nozaru uzņēmumu attīstību un ienākšanu Liepājā.
Vērtības 2018. – 2035. gadam: Stabilitāte, attīstība, sadarbība
Ņemot vērā LSEZ esošās situācijas analīzi, attīstības misiju un vīziju, ir izvirzīti seši
stratēģiskie mērķi 2018. – 2035. gadam un to sasniegšanai noteikti uzdevumi.
SM1: Uz attīstību vērsta LSEZ pārvaldības nodrošināšana
Stratēģiskais mērķis SM1 paredz rīcības LSEZ pārvaldes pārvaldības uzlabošanai, kas
paredz cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanu, lai uzlabotu sadarbību ar esošajiem
un potenciālajiem LSEZ uzņēmumiem, esošo procedūru auditu un dokumentu
pārvaldības sistēmas uzlabošanu. Lai paaugstinātu LSEZ pārvaldes ieņēmumu bāzi ir
plānots īstenot vairākas izpētes par zemes izmantošanas efektivitātes uzlabošanas
iespējām un jauniem finanšu instrumentiem investīciju projektu līdzfinansēšanai, ostas
mārketinga stratēģijas izstrāde un valodas izvēlņu palielināšana LSEZ mājas lapā. Lai
nodrošinātu labu pārvaldību tiek plānoti darba vides un kvalifikācijas paaugstināšanas
pasākumi LSEZ pārvaldes darbiniekiem, kā arī LSEZ pārvaldes ēkas, automašīnu
stāvvietu un pievedceļa renovācija.
Uzdevumi:
1.1. LSEZ pārvaldes struktūras un funkciju pilnveide;
1.2. LSEZ saimnieciskās darbības ieņēmumu bāzes paaugstināšana;
1.3. LSEZ zīmola un starptautiskās atpazīstamības un sadarbības veicināšana;
1.4. Darba vides uzlabošana un personāla kvalifikācijas paaugstināšana;
1.5. LSEZ pārvaldes materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.
SM2: Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšana un attīstība
Ņemot vērā, ka Liepājas ostai salīdzinājumā ar Ventspils un Rīgas ostām 50 gadus bija
aizkavēta tirdzniecības ostas infrastruktūras attīstība, stratēģiskais mērķis SM2 paredz
rīcības Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšanai un attīstībai. Lai nodrošinātu
Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšanu līdz 2035. gadam ir nepieciešama kopējo
86

hidrotehnisko būvju atjaunošana. Lai pārkrautu Liepājas ostā plānoto kravu apjomu
pieaugumu, nekaitējot videi un Liepājas iedzīvotājiem, ir nepieciešama dzelzceļa un
autoceļu pievadceļu kapacitātes palielināšana. Lai paaugstinātu Liepājas ostas
konkurētspēju, ir nepieciešams nodrošināt kuģošanas ceļa dziļumu lielākas kravnesības
kuģu ienākšanai pie ostas piestātnēm (virs 50 000 DWT). Lai diferencētu ostas darbību,
līdzās tirdzniecības ostas attīstībai, jāattīsta arī pasažieru un prāmju satiksme,
zvejniecības osta un jahtu osta. Ņemot vērā, ka Liepājas ostas stividori ir specializējušies
neliela apmēra un specifisku kravu pārkraušanā, piedāvājot “vienas pieturas aģentūras”
pakalpojumu (forvarders - kuģu aģents – stividors - kravu šķirošana un fasēšana),
jāveicina stividoru kompetence, atbalstot dalību starptautiskās konferencēs, semināros
un ostu sadarbības projektos, kā arī organizējot starptautiskus pasākumus Liepājā.
Uzdevumi:
2.1. Kopējo hidrotehnisko būvju atjaunošana – piestātnes, moli, viļņlauži utt.
2.2. Autoceļu un dzelzceļa pievadceļu attīstība;
2.3. Kuģošanas ceļu padziļināšana;
2.4. Pasažieru un prāmju satiksmes attīstība;
2.5. Ostas infrastruktūras uzturēšana un attīstība zivsaimniecības uzņēmumu
atbalstam;
2.6. Liepājas jahtu ostas attīstība;
2.7. Jauno ostas teritoriju Priekšostā attīstība;
2.8. Stividoru kompetences veicināšana un jaunu pakalpojumu veidu attīstība.
SM3: Industriālo teritoriju attīstība un uzņēmējdarbības vides uzlabošana
Tā kā LSEZ pārvaldei līdz 2022. gadam ir ierobežota ieņēmumu bāze no industriālajām
teritorijām, bet pilsētā ir veiksmīgi industriālo teritoriju attīstības projekti, stratēģiskais
mērķis SM3 paredz industriālo teritoriju attīstību un uzņēmējdarbības vides uzlabošanu,
turpinot sadarbību ar privātajiem investoriem/ nekustamo īpašumu attīstītājiem un
Liepājas pilsētas pašvaldību bāzes infrastruktūras izveides nodrošināšanai. LSEZ ir
pieejama teritorija (ostas teritorija un industriālā teritorija) un inženiertehniskā
infrastruktūra rūpniecības un loģistikas pakalpojumu attīstībai, tāpēc līdz 2035. gada
tiks strādāts pie atsevišķu industriālajai attīstībai piemērotu zemes vienību
īpašumtiesību sakārtošanas. Pēc 2022. gada, palielinoties ieņēmumu bāzei, tiek plānots
veidot atbalsta programmu inženierkomunikāciju pievilkšanai industriālajiem biznesa
parkiem. Līdz 2022. gadam sadarbībā ar privātiem investoriem jāatrod finanšu
mehānismi infrastruktūras attīstībai (kompensācijas mehānisms par veiktajiem
kapitālieguldījumiem, t.sk. ostu maksu atlaides), ja tas palielinās pārkraujamo kravu
apjomu Liepājas ostā un LSEZ pārvaldes kopējos ieņēmumus no ostu maksām.
Uzdevumi:
3.1. Industriālo teritoriju attīstība;
3.2. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana.
SM4: Cilvēkresursu attīstība un izglītības veicināšana
Esošās situācijas analīze apstiprināja uzņēmēju intervijās pausto apgalvojumu, ka
darbaspēka trūkums kļūst par būtisku uzņēmējdarbību kavējošu faktoru visā Latvijā,
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t.sk. Liepājā. Lai sasniegtu stratēģiskā mērķa SM3 rezultātus, ir nepieciešami pasākumi
cilvēkresursu pieejamības veicināšanai Liepājā, t.sk. sadarbība ar Nodarbinātības valsts
aģentūru, augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmējiem, u.c. iesaistītajām
institūcijām. Ir nepieciešama “vienas pieturas aģentūra” cilvēkresursu pieejamības
plānošanai, kurai būtu informācija par tagadnes un nākotnes darba tirgus pieprasījumu
un piedāvājumu, tādējādi atbalstot uzņēmumus lēmumu pieņemšanā par jaunu ražotņu
atvēršanu vai esošo paplašināšanu.
Uzdevumi:
4.1. Cilvēkresursu pieejamības
nodrošināšanai;

veicināšana

LSEZ

uzņēmumu

attīstības

4.2. Mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstoša dzīvojamā fonda attīstība;
4.3. Atbalsts uz darba tirgu orientētas augstākās un profesionālās izglītības sistēmas
izveidei.
SM5: Multimodālu transporta savienojumu attīstība
LSEZ teritorijā ir pieejami multimodāli transporta savienojumi (dzelzceļš,
autotransports, jūras transports, aviotransports, Ro-Ro satiksme), tāpēc stratēģiskā
mērķa SM5 ietvaros ir jāturpina transporta infrastruktūras attīstība Liepājas virzienā un
sadarbībā ar Rīgas brīvostu, Ventspils brīvostu un VAS "Latvijas Dzelzceļš" jāveido
vienots Eirāzijas transporta koridora maršruta piedāvājums uz Latviju, kā arī jāpēta
multimodālā transporta mezgla attīstības iespējas Liepājā.
Uzdevumi:
5.1. Liepājas lidlauka attīstība;
5.2. Galveno valsts autoceļu un dzelzceļa līniju attīstība Liepājas virzienā;
5.3. Pilsētas galveno ielu tīklu un šķērsojumu attīstība;
5.4. Multimodālu transporta pakalpojumu izveide un attīstība.
SM6: Vides stāvokļa uzlabošana LSEZ teritorijā
Liepājas tirdzniecības osta, atsākot savu darbību, no Padomju armijas ir saņēmusi
mantojumā vēsturiski piesārņoto Liepājas ostas Karostas kanālu, kā arī citas vēsturiski
piesārņotas ostas teritorijas. Ņemot vērā, ka vēsturiskā piesārņojuma sanācijai nav
iespējams piemērot principu “piesārņotājs maksā”, un vēsturiskais piesārņojums atstāj
būtisku ietekmi uz turpmāko teritorijas attīstību, līdz 2022. gadam ir nepieciešams veikt
Karostas kanāla sanāciju. Pārējās vēsturiski piesārņotajās vietās nepieciešams veikt
pētījumus par piesārņojuma apjomu un tā ietekmi uz apkārtējo vidi. Paralēli, LSEZ
pārvaldei izpildot SM2 minētos uzdevumus, t.i. izbūvējot jaunu vai rekonstruējot esošo
LSEZ pārvaldes infrastruktūru, projektā jāiekļauj negatīvu ietekmi samazinoši un
kompensējoši pasākumi atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, lai
nodrošinātu iedzīvotājiem draudzīgus dzīves vides apstākļus ostai pieguļošajās
teritorijās.
Uzdevumi:
6.1. Ostas piesārņoto teritoriju izpēte un sanācija;
6.2. Vides stāvokļa uzlabošana LSEZ teritorijā.
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VI TELPISKĀ PERSPEKTĪVA
Telpiskā perspektīva ir LSEZ Attīstības plāna 2018.-2035.gadam sadaļa, kurā definētas
LSEZ teritorijas attīstības vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. Telpiskā perspektīva balstās uz
LSEZ attīstības vīziju, stratēģiskiem mērķiem, uzdevumiem un rīcībām, un plānotajām
investīcijām.
Telpiskā struktūra apraksta un grafiski shematiski attēlo LSEZ teritorijas perspektīvo
struktūru, ietverot galvenās funkcionālās telpas un nozīmīgākos telpiskās struktūras
elementus un to vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. Telpiskā perspektīva noteikta un attēlota,
ņemot vērā LSEZ teritorijas attīstības iespējas, piesaistot investīcijas, un to, ka teritorija
tiek plānota attīstīt plānveidīgi un pakāpeniski (skatīt attēlu LSEZ teritorijas telpiskā
perspektīva).
Telpiskās perspektīvas struktūras pamats Liepājas pilsētai nostiprināts Liepājas pilsētas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam (Liepāja2030), kas ir pamats
pašvaldības teritorijas plānojuma turpmākai aktualizācijai. Liepājas pilsētas teritorijas
plānojums nosaka funkcionālo zonējumu un plānoto teritorijas izmantošanu kopumā, kā
arī galvenās aizsargjoslas un aprobežojumus, kas jāņem vērā, plānojot LSEZ teritorijas
attīstību. LSEZ teritorijas telpiskās perspektīvas risinājumi aktualizējami, veicot Liepājas
pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas telpiskās perspektīvas aktualizāciju.
LSEZ teritorijas telpiskās perspektīvas struktūras attīstībai noteikti šādi galvenie
attīstības virzieni:
1.
2.
3.
4.

esošo industriālo teritoriju sakārtošana un revitalizācija;
jaunu industriālo teritoriju attīstība;
Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšana un attīstība;
transporta un inženierkomunikāciju izveide.

Sakārtota teritorija ar atbilstošu inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras
nodrošinājumu ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem LSEZ sekmīgai darbībai un
attīstībai.
LSEZ teritorija ir daudzcentru teritorija, kurā integrējas plaša teritorijas izmantošana
(industriālā apbūve, osta, publiskā apbūve, dzīvojamā apbūve, tūrisma objekti,
kultūrvēsturiskā mantojuma objekti un teritorijas, dabas teritorijas (mežs, ūdeņi),
transporta infrastruktūras tīkls). Teritorija nodrošināta ar multimodāliem un
ilgtspējīgiem transporta savienojumiem.
LSEZ teritorija aizņem 3 979 ha jeb aptuveni 65 % no Liepājas pilsētas teritorijas. LSEZ
sastāv no: ostas ar kopējo platību 1197 ha, t.sk. sauszemes teritorija – 376 ha, akvatorija
– 810 ha; industriālajām teritorijām – 543 ha, bijušās militārās bāzes “Karosta” – 1763
ha un Liepājas starptautiskās lidostas – 251 ha (atrodas Grobiņas novadā).
LSEZ galvenā funkcija ir attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa
satiksmi, piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba
vietu radīšanai.
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Ostas teritorija
Liepājas osta ir daļa no LSEZ teritorijas, kuras platība ir 1197 ha. Ostas teritorija aizņem
32% no LSEZ teritorijas. Liepājas ostas teritorija sastāv no akvatorijas - Karostas kanāls,
Tirdzniecības kanāls, Ziemas ostas, Brīvostas, Priekšostas un sauszemes teritorijas - ar
ostas darbību saistītas ēkas, būves un infrastruktūra.
Ostas teritorijas galvenā izmantošana ir saistīta ar ostas darbības nodrošināšanu un
attīstībai nepieciešamo būvju būvniecību un izmantošanu.
Ņemot vērā LSEZ attīstības stratēģiju, līdz 2022.gadam nav pamatoti plānot Ostas
teritorijas palielināšanu, tā vietā jāveicina ieguldījumi jaunākajās tehnoloģijās un
risinājumos, lai uzlabotu un optimizētu ostas teritorijas saimnieciskās darbības
procesus, palielinot jau esošo ostas teritorijas izmantošanas efektivitāti. Liepājas ostas
galvenais potenciālais aktīvs ir neapgūtā Priekšostas un Brīvostas teritorija, kas nav
iznomāta stividoriem.
Līdz ar to telpiskā perspektīva ostas Liepājas pilsētas sauszemes daļā ir vērsta uz ostas
darbības kompaktumu, bet attīstības teritorijas nosakot Priekšostas un Brīvostas ūdens
akvatorijā. Attīstot akvatorijas daļas par ostas sauszemes daļām un tās apbūvējot ar
ostas un uzņēmumu infrastruktūru tiks mainīta arī pilsētas telpiskā struktūra. Šīs
plānotās izmaiņas neatgriezeniski mainīs pilsētas ainavu, palielinās industriālo teritoriju
ietekmi uz dabas un ūdens (Baltijas jūras) teritorijām.
Industriālās teritorijas
Par industriālām teritorijām definētas teritorijas, kur atrodas vai tiek plānoti ražošanas,
loģistikas, noliktavu u.c. uzņēmējdarbību jomu uzņēmumi.
Telpiskā perspektīvā tiek noteikts un attēlots šāds industriālo teritoriju iedalījums:
1. LSEZ teritorijā esošās industriālās teritorijas - veido industriālie enkuri: Lauma,
Liepajas Metalurgs, Liepājas lidlauks, Meldru ielas industriālais parks, Liepājas Biznesa
centrs, Karostas industriālais parks, Flotes ielas industriālā teritorija un Vecās ostmalas
biznesa parks.
2. LSEZ teritorijā plānotās industriālās teritorijas
Jaunas industriālās teritorijas plānotas meža teritorijas daļā netālu no Tosmāres ezera
un blakus Karostas industriālā parka teritorijai.
LSEZ teritorijā esošās piesārņotās teritorijas, kuras pēc sanācijas veikšanas, ir iespējams
attīstīt kā industriālās apbūves teritorijas tiek noteiktas - Karostas kanāla austrumu
attīstības zona, Roņu iela 8 un Upmalas iela 12, 14.
Perspektīvā plānota lidlauka skrejceļa pagarināšana virzienā uz Liepājas pilsētas pusi.
Pieņemot, ka ir sakārtota un pieejama transporta infrastruktūra uz lidostu un pašā
lidostas teritorijā, perspektīvā var plānot arī teritorijā attīstīt gaisa kravas
pārvadājumus, tādēļ tiek plānotas lidostas teritorijā attīstīt industriālās teritorijas, kas
saistītas galvenokārt ar loģistikas pakalpojumiem.
Attīstot jaunas industriālās teritorijas, ir jāņem vērā zaļo koridoru izveides
nepieciešamība, kas samazina rūpniecības vizuālo u.c. veida ietekmi uz publisko un
dzīvojamo telpu, kā arī uzņēmumu darbības veidi un apjomi.
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3. LSEZ teritorijā iekļaujamās industriālās teritorijas (LSEZ robežu izmaiņu
rezultātā).
Dabas un apstādījumu teritorijas
Dabas un apstādījumu teritorijas nozīmē teritorijas, kas noteiktas, lai nodrošinātu
rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju
īstenošanu, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
LSEZ telpiskajā perspektīvā noteiktas un attēlotas Dabas un apstādījumu teritorijas:




“Beberliņu parks” (BP), kas sastāv no Beberliņu ūdenstilpes un meža ap to;
daļa no Liepājas pilsētas Ziemeļu pludmales attīstības teritorijas (ZP);
apstādījumu teritorijas apbūves teritorijās un tiešā to tuvumā, tie ir apstādījumi
ar augstu labiekārtojuma līmeni.

Beberliņu ūdenskrātuves ekspluatācijas un apsaimniekošanas kārtību nosaka Liepājas
pilsētas 13.10.2016. saistošie noteikumi Nr.21 “Liepājas pilsētas ūdenstilpes “Beberliņi”
akvatorijas ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi”.
“Beberliņi” karjera un tā apkārtējai teritorijai izstrādāta “Beberliņu” teritorijas
ilgtspējīgas attīstības koncepcija, kura apstiprināta ar Liepājas pilsētas domes pastāvīgās
Pilsētas attīstības komitejas 2015.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.7 “Par izstrādāto "Beberliņu"
teritorijas ilgtspējīgas attīstības koncepciju”.
Liepājas Ziemeļu pludmales attīstībai izstrādāts tematiskais plānojums “Liepājas pilsētas
pludmales un piekrastes attīstība”.
Apstādījumu teritorijas tiek veidotas, tā, lai tās pildītu norobežojošas funkcijas vietās,
kur tas nepieciešams, estētisku un vizuālu funkciju nodrošināšanai, norobežojot
atšķirīgu teritoriju izmantošanas veidus.
Mežu / mitrāju / pludmales teritorijas
Mežu / mitrāju / pludmales teritorijas nozīmē teritorijas, kas paredzētas ekosistēmu
funkcijai un rekreācijai.
LSEZ telpiskajā perspektīvā noteiktas un attēlotas Mežu / mitrāju / pludmales
teritorijas:




LSEZ teritorijā esošās meža teritorijas;
dabas lieguma “Liepājas ezers” teritorijas daļa, kas atrodas LSEZ teritorijā;
daļa no Liepājas pilsētas Ziemeļu pludmales attīstības teritorijas (ZP).

LSEZ teritorijā esošā meža teritorija nodrošina apstākļus turpmākai meža ilgtspējīgai
attīstībai un ar meža saistīto – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju veikšanai.
Dabas lieguma teritorija nodrošina īpaši aizsargājamas ekosistēmas saglabāšanu un
aizsardzību. Dabas lieguma “Liepājas ezers” teritorijas aizsardzības un izmantošanas
kārtību nosaka dabas lieguma individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
Liepājas pilsētas Ziemeļu pludmales attīstības teritorija nodrošina publiski pieejamu,
labiekārtotu teritoriju atpūtai pie Baltijas jūras. Liepājas Ziemeļu pludmales attīstībai
izstrādāts tematiskais plānojums “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”.
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LSEZ teritorijā esošās meža teritorijas, apstādījumu teritorijas, parku/skvēru teritoriju
tīkls rada Liepājas pilsētai nepieciešamo “zaļo masu” gaisa kvalitātes uzlabošanai.
Dzīvojamās apbūves teritorijas
Dzīvojamās apbūves teritorijas, nozīmē teritorijas, kur dominē daudzstāvu un mazstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve – Karosta (mikrorajonā dzīvo 10% no pilsētas
iedzīvotājiem) un Tosmares (mikrorajonā dzīvo 4% no pilsētas iedzīvotājiem)
mikrorajoni, un savrupmāju apbūve, lai nodrošinātu mājokļu funkciju, paredzot
atbilstošu infrastruktūru.
6% no LSEZ teritorijas aizņem dzīvojamās apbūves teritorijas gan esošas, gan plānotas.
LSEZ telpiskā perspektīvā, ņemot vērā vietu unikalitāti un to ilgtspējīgu attīstību un
saglabāšanu izdalītas un attēlotas dzīvojamās apbūves teritorijas:




unikāls dzīvojamais rajons - Karostas mikrorajons, kas ir ne tikai militārā
kultūrvēsturiskā mantojuma objekts un tūrisma produkts, bet vieta dzīvošanai;
potenciālais dzīvojamais rajons “Dārzu pilsēta”;
pārējās dzīvojamās apbūves teritorijas.

LSEZ teritorijā attīstot industriālās teritorijas nepieciešams paredzēt pasākumus, lai
mazinātu vai novērstu nelabvēlīgo ietekmi uz dzīvojamiem rajoniem, kas atrodas LSEZ
teritorijā, gan Ziemeļu priekšpilsētā un Jaunliepājā, jo šīs teritorijas visbūtiskāk tiek
ietekmētas no LSEZ darbības (troksnis, putekļi u.c.). Industriālās teritorijās
(esošās/plonātās), kuras atrodas tiešā dzīvojamo rajonu tuvumā, attīstot darbību vai
veidojot jaunu saimniecisko darbību/būvniecību, nepieciešams noteikt stingrākas
prasības apbūves vizuālajiem, norobežojošajiem risinājumiem, kā arī neplānot smagās
rūpniecības uzņēmumu izvietojumu.
Pilsētas centra teritorijas
LSEZ teritorijā noteiktas un attēlotas Pilsētas centra teritorijas, kas pilda administratīvā,
sabiedriskā un darījumu funkcijas, kā arī kultūras un tūrisma pakalpojuma funkcijas.
Unikāli kultūras mantojumi
Lai saglabātu LSEZ teritorijā esošās kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgās
teritorijas un objektus telpiskā perspektīvā tiek noteikti un attēloti unikāli kultūras
mantojuma objekti – Karostas tilts, Karostas forti (Fortifikācijas būves) un vēsturiskā
Karostas apbūve.
Attīstot Karostas industriālo parku kā industriālo teritoriju ņemt vērā vēsturisko ēku un
būvju kultūrvēsturisko vērtību un to nozīmi kopējā Liepājas pilsētas kultūrvēsturiskā
mantojumā.
Transporta infrastruktūras teritorija
Transporta infrastruktūras teritorijas nodrošina visu veidu transportlīdzekļu un gājēju
satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī, lai nodrošinātu lidosta un ostas
uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju.
Plānotais dzelzceļa elektrifikācijas attīstības projekts, plānoto ielu infrastruktūras
projekti, uzlabos mobilitātes iespējas gan LSEZ teritorijā, gan visā Liepājas pilsētas
teritorijā, kā arī veidos transporta sistēmas savienojumus.
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6.1.attēls. LSEZ teritorijas telpiskā attīstības perspektīva
Avots: Attīstības plāna autori

VII RĪCĪBAS PLĀNS
7.1. PRIORITĀRU UZDEVUMU UN RĪCĪBU KOPUMS, TO IEVIEŠANAS
LAIKA GRAFIKS
LSEZ pārvaldes rīcību plānā 2018. – 2035. gadam (12. pielikums) ir iekļautas rīcības, kas
ir Attīstības plāna V nodaļā noteikto uzdevumu izpildei paredzētās darbības. Ņemot vērā
esošās situācijas analīzi un prognozes līdz 2022. gadam, rīcības ir iedalītas I un II
prioritātes rīcībās. I prioritātes rīcības tiek īstenotas reālā scenārija ietvaros un ir
iekļautas naudas plūsmas prognozēs līdz 2022. gadam. II prioritātes rīcības tiek
īstenotas, ja izpildās optimistiskais scenārijs un LSEZ pārvaldes naudas plūsmā ir
pieejami finanšu līdzekļi to īstenošanai. Par to īstenošanu lemj LSEZ valde.

7.2. LSEZ PĀRVALDES I PRIORITĀTES ATTĪSTĪBAS PROJEKTI
Ņemot vērā pieejamo publisko finansējumu, LSEZ valde 2017. gadā ir lēmusi par
atsevišķu infrastruktūras projektu virzīšanu īstenošanai līdz 2022. gadam. 7.1. tabulā
apkopoti ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā LSEZ teritorijā īstenojamie
projekti.
7.1. tabula. ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā īstenojamie infrastruktūras
projekti
Projekta nosaukums

Indikatīvās projekta
izmaksas (milj. EUR)

Ieviešanas termiņš

Liepājas osta
Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras
pilnveidošana Liepājas ostā, 2.kārta
Liepājas ostas sauszemes pievedceļu attīstība
Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu
hidrotehnisko būvju atjaunošana
Liepājas ostas ūdens infrastruktūras
uzlabošana
Burāšanas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla
būvju uzlabošana Igaunijā un Latvijā
Liepājas Karostas attīrīšanas 2.kārta
PAVISAM KOPĀ:

2,070

2017.-2019.

6,300
3,000

2017.-2022.
2018.-2022.

31700

2017.-2022.

0,410

2017.-2019.

5,333
48,813

2018.-2022.

Avots: LSEZ pārvalde
2017. gadā LSEZ pārvalde ir uzsākusi darbu pie ES KF līdzfinansētu projektu ieviešanas
– “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība”, “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu
hidrotehnisko būvju atjaunošana” un “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana”.
Projekti sagatavoti ciešā sadarbībā ar Liepājas ostas uzņēmējiem un saskaņoti ar
stividoru plānotajām attīstības iecerēm. Projekts “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu
attīstība” paredz autoceļu un dzelzceļa pievadceļu kapacitātes paaugstināšanu uz
Brīvostas baseina piestātnēm,
projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu
hidrotehnisko būvju atjaunošana” realizācija paredz kompleksu ostas hidrotehnisko
aizsargbūvju atjaunošanu un ūdens infrastruktūras uzlabošanu Karostas baseinā, bet
projekts “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” paredz kuģošanas ceļa
pagarināšanu un ostas pienākošā kanāla padziļināšanu. Projektu līdzfinansēšanai ir
paredzēts izmantot Valsts kases aizdevumus.

Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā,
2.kārta” ietvaros LSEZ teritorijā tiks veikti zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras
atjaunošanas un pilnveidošanas darbi Vecās ostmalas posmā no Ūliha ielas līdz
Celtnieku ielai – brauktuves segumu pārbūve, esošo inženiertīklu pārbūve un jaunu
inženiertīklu izbūve.
Projekta “Burāšanas infrastruktūras un jahtu ostu tīkla būvju uzlabošana Igaunijā un
Latvijā” ietvaros paredzēta jahtu centra ēkas būvniecība, kurā tiks izvietots birojs,
apmeklētāju dušas, tualetes un veļas mazgātava, esošās Tirdzniecības kanāla piestātnes
Nr.77 rekonstrukcija un aprīkošana un jaunām peldošām piestātnēm (pontonu iegāde
un uzstādīšana).
7.2. tabula. LSEZ prioritārās investīciju programmas 2018.-2022. gadam iznākuma un
rezultatīvie rādītāji
Investīciju
projekti

Plānotais
realizācija
s laiks

Kopējās
izmaksa
s (milj.
EUR)

Finanšu avoti

Iznākuma
rādītāji

Rezultāta
rādītāji

Zvejniekiem
nepieciešamās
infrastruktūra
s
pilnveidošana
Liepājas ostā,
2.kārta
Liepājas ostas
sauszemes
pievedceļu
attīstība

2017.-2019.

2,070

EJZF 1,809 milj.
EUR, LSEZ
0,261 milj. EUR

Piestātņu un
pieguļošās
teritorijas
atjaunošana
606 m

Kopējais
zvejnieku
skaits (25), kas
gūst labumu no
projekta
realizācijas

2017.-2022.

6,300

KF 81%, pašu
līdzekļi 19%

Izbūvēts
pieveddzelzceļš 1 815
m, pārbūvēti
sliežu ceļi 817
m.
Rekonstr. ielu
garums 2 670
m. Izbūvēta
trokšņu siena
200 m

Karostas
kanāla un
Ziemeļu vārtu
hidrotehnisko
būvju
atjaunošana

2018.-2022.

3,000

KF 80%, pašu
līdzekļi 20%

Rekonstruēti
moli un
viļņlauži,
demontēta
Karostas
piestātne Nr.1

Liepājas ostas
ūdens
infrastruktūra
s uzlabošana

2017.-2022.

31,700

KF 78%, 22%
pašu līdzekļi

Kuģošanas
kanāla
pagarināšana
par 1 km.
Ostas

Ostas
konkurētspējas
paaugstināšana
samazinot
kravu
apstrādes laiku
Brīvostas,
Ziemas ostas
un
Tirdzniecības
kanāla
termināļos.
Kuģošanas
drošības
uzlabošana
Karostas
kanālā, kas
nodrošina
lielākas
kravnesības
kuģu
apkalpošanu
Karostas
piestātnēs.
Ostas
konkurētspējas
paaugstināšana
, paaugstinot
Brīvostas

Liepājas osta
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Investīciju
projekti

Plānotais
realizācija
s laiks

Kopējās
izmaksa
s (milj.
EUR)

Finanšu avoti

Iznākuma
rādītāji
pienākošā
kanāla
padziļināšana
līdz 14,5 m.

Burāšanas
infrastruktūra
s un jahtu ostu
tīkla būvju
uzlabošana
Igaunijā un
Latvijā

2017.-2019.

0,410

INTERREG
IgaunijasLatvijas
programma
2014-2020
0,348 milj. EUR,
LSEZ 0,062
milj. EUR

Liepājas
Karostas
attīrīšanas
2.kārta

2018.-2022.

5,333

Publiskā
līdzfinansējum
a avots nav
zināms

PAVISAM
KOPĀ:

Jahtu ostas
servisa ēkas
izbūve (100
m2 kopējā
plātībā),
teritorijas
labiekārtojums
, esošo
piestātņu
Nr.80, Nr.81
atjaunošana,
jaunu peldošo
(pontona tipa)
piestātņu
izbūve
No
piesārņojuma
attīrīta
teritorija 68
ha.

Rezultāta
rādītāji
termināļu
(labības
produkti, ogles)
darbības
efektivitāti un
nodrošinot
lielākas
kravnesības
kuģu
apkalpošanu.
Ienākošo jahtu
skaita pieaugs
Liepājas jahtu
ostā. Jahtu
ostas
kapacitātes
paaugstināšana
, nodrošinot
vienlaikus 100
jahtu
uzņemšanu.

Uzlabota
kuģošanas
drošība
Karostas kanālā
un radītas
iespējas kanāla
padziļināšanai,
lai apkalpotu
lielākas
kravnesības
kuģus.

48,813

Avots: LSEZ pārvalde
Zemāk tabulā parādīti LSEZ pārvaldei sasniedzamie rezultatīvie rādītāji līdz 2022.
gadam. Pēc 2022. gada nepieciešams pārbaudīt rezultatīvo rādītāju robežvērtību izpildi
un veikt to aktualizāciju.
LSEZ industriālās teritorijas rezultatīvo rādītāju robežvērtības ir dotas, pieņemot, ka tiks
iznomātas industriālās teritorijas Karostas industriālajā parkā, kā arī Meldru ielas
industriālajā parkā. Šīs robežvērtības var palielināties, ja laika posmā līdz 2022. gadam
LSEZ pārvalde piesaistīs papildus finanšu avotus potenciālo industriālo teritoriju bāzes
infrastruktūras attīstībai.
Liepājas lidostas rezultatīvo rādītāju robežvērtības ir dotas, pieņemot, ka Liepājas
lidostai būs nepieciešamie finanšu resursi lidlauka ekspluatācijas nodrošināšanai
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vasaras un ziemas periodā, kā arī lidojumu atbalsts lidsabiedrībām regulāru pasažieru
gaisa pārvadājumu maršrutu komercializācijas nodrošināšanai.
7.3. tabula. LSEZ Attīstības plāna 2018.-2022. gadam rezultatīvie rādītāji un to robežvērtības
2022.g.
Rezultatīvie rādītāji
Liepājas osta
Kopējais kravu apjoms
Ro-Ro pasažieri
Ostas pievedceļu kopējais
garums
Ostas
pieved-dzelzceļu
kopējais garums
Ostā apkalpojamo kuģu
maksimālie parametri

Mērvienība

Bāzes vērtība
2016. g.

milj. t
skaits tūkst.
km

5,679
33,0
5 200

8,296
43,0
5 200

LSEZ pārvalde
LSEZ pārvalde
LSEZ pārvalde

km

15 544

17 359

LSEZ pārvalde

m

garums 230
platums 35
iegrime 11,0
1 274
2
752

garums 230
platums 35
iegrime 12,5
1 860
0
800

LSEZ pārvalde

41
27%

46
50%

LSEZ pārvalde
LSEZ pārvalde

1225

1325

LSEZ pārvalde

nav

vasaras un
ziemas periods

Liepājas
lidosta

45 450 EUR

200 000 EUR

Liepājas
lidosta

1

3

0

2 500

0

250

Liepājas
lidosta
Liepājas
lidosta
Liepājas
lidosta

Ostā apkalpotie kuģi
skaits
Jūras negadījumi gadā
skaits
Darba
vietas
ostas skaits
uzņēmumos
LSEZ industriālās teritorijas
LSEZ uzņēmumi
skaits
Vidējas
un
augstas %
tehnoloģiskās
intensitātes
LSEZ
uzņēmumu īpatsvars
Darbavietu skaits LSEZ skaits
rūpnieciskajos/ražošanas
uzņēmumos
Liepājas lidosta
Lidojumu nodrošināšana lidojumi
vasaras
un
ziemas
periodā
Saimnieciskas darbības EUR
(aviācijas un ne-aviācijas)
ieņēmumi
Regulāri pasažieru gaisa skaits
pārvadājumu maršruti
Vispārējās
aviācijas skaits
lidojumi gadā
Komerciālās
skaits
(neregulārās)
aviācijas
lidojumi gadā

Skaitliskā
vērtība
2022. g.

Informācijas
avots

LSEZ pārvalde
LSEZ pārvalde
LSEZ pārvalde

Avots: LSEZ pārvalde

7.3. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PLĀNI LĪDZ 2035. GADAM
7.3. tabulā apkopotas nepieciešamās investīcijas laika periodam līdz 2035. gadam, lai
saglabātu Liepājas ostas konkurētspēju pret citām Baltijas jūras reģiona ostām. Kopējais
nepieciešamais investīciju apjoms līdz 2035. gadam ir 265 miljoni EUR. Nepieciešami
alternatīvi finanšu avoti LSEZ pašu līdzekļiem, lai Liepājas osta arī turpmāk spētu
darboties atbilstoši mūsdienu prasībām.
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7.3.tabula. LSEZ konkurētspējas saglabāšanai nepieciešamās investīcijas līdz 2035. gadam
Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta izmaksas

Liepājas ostas piestātņu
rekonstrukcija

25 miljoni EUR

Liepājas ostas viļņlaužu
rekonstrukcija, 2.kārta

50 miljoni EUR

Liepājas ostas dzelzceļa
infrastruktūras attīstība

30 miljoni EUR

Pavisam kopā investīcijas

Ieviešanas termiņš
Plānotais projekta realizācijas laiks 2024. –
2030.gads. Kopējais īstenošanas ilgums: 60
mēneši
Plānotais projekta realizācijas laiks 2024. –
2027.gads. Kopējais īstenošanas ilgums: 36
mēneši.
Plānotais projekta realizācijas laiks 2024. –
2027.gads. Kopējais īstenošanas ilgums: 36
mēneši

105 miljoni EUR

Avots: LSEZ pārvalde
Liepājas ostas piestātņu rekonstrukcija
Aptuveni 60 procenti Liepājas ostas kravu ir tranzītkravas, un pastāv risks šo kravu
pārvirzīšanai uz citām ostām. Lai nodrošinātu kravu plūsmu Liepājas ostā ilgtermiņā, ir
nepieciešams nodrošināt esošo piestātņu rekonstrukciju. Šāda projekta īstenošana
nodrošinās kravu apjoma saglabāšanos, kā arī nodrošinās ostā pārkrauto kravu apjoma
stabilitāti.
Projekta vispārējais mērķis ir radīt visus priekšnoteikumus kravu piegādei uz Liepājas
ostu, nodrošinot esošo darba piestātņu rekonstrukciju.
Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija, 2.kārta
Liepāja ir mūsdienīga daudzfunkcionāla osta, kas atrodas atklātās jūras krastā un kuras
iekšējo akvatoriju no atklātās jūras atdala sazarota hidrotehnisko aizsargbūvju sistēma,
kur moli un viļņlauži nodrošina ostas aizsardzību pret vēja iedarbību un smilts sanesu
iekļūšanu ostas akvatorijā, kā rezultātā ostas darbība un tālāka attīstība ir atkarīga no šo
būvju spējas nodrošināt ostas aizsardzību no atklātas jūras iedarbības. Daļa šo
hidrotehnisko aizsargbūvju tiks rekonstruēta projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu
vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana ” ietvaros, kas tiks realizēts laika periodā līdz
2022. gadam. Tomēr ierobežotu līdzekļu dēļ iepriekš minētā projekta ietveros tiks
rekonstruēta tikai daļa no hidrobūvēm.
Projekta vispārējais mērķis ir atjaunojot ostas hidrotehnisko aizsargbūvju sistēmas
funkcionalitāti, uzlabot kuģošanas drošību, kuģiem apmeklējot Liepājas ostu.
Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstība
Liepājas ostas ziemeļu daļas pilnvērtīgu attīstību kavē dzelzceļa infrastruktūras trūkums
šajā ostas daļā. Saskaņā ar SIA “Transbūvprojekts” izstrādāto dokumentu “Pirmsostas
stacijas “Karosta” un dzelzceļa iekšējā mezgla iekšējā savienojošā atzara Tosmare –
Karosta būvniecība Liepājas pilsētā” šo problēmu atrisinātu Karostas dzelzceļa stacijas
un Tosmares šķirošanas parka būvniecība.
Projekta vispārējais mērķis ir radīt visus priekšnoteikumus Liepājas ostas Karostas
daļas pilnvērtīgai attīstībai, nodrošinot maksimālu Liepājas ostas kravu caurlaides spēju.
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Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības ietvaros jāmin arī Latvijas dzelzceļa
tīkla elektrifikācijas 3. posms dzelzceļa iecirknī Jelgava- Liepāja. Atbilstoši 2017. gadā
pieejamai informācijai 3. posms ietver nevis dzelzceļa infrastruktūras elektrifikāciju,
pārejot no kravu vilcienu dīzeļvilces uz elektrovilci, bet gan dīzeļvilces nomaiņu,
izmantojot videi draudzīgas un ekspluatācijas izmaksu ziņā lētākas ūdeņraža
lokomotīves. Šādu lokomotīvju prototipi ir izstrādāti, bet tās šobrīd netiek masveidā
ražotas komerciālam vajadzībām. Atbilstoši Attīstības plāna reālā attīstības scenārija
kravu prognozei kravu pārvadājumu apjoms dzelzceļa iecirknī Jelgava-Liepāja ir pārāk
mazs, lai būtu izdevīgi veikt dzelzceļa infrastruktūras elektrifikāciju. 3. posma
elektrifikāciju ir plānots īstenot pēc 1. posma (Daugavpils, Rēkezne-Krustpils-Rīga) un 2.
posma (Krustpils-Jelgava-Ventspils) īstenošanas. Latvijas dzelzceļa elektrifikācijas 1.
posmu ir plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām. 7.3. tabulā nav dotas šī projekta
investīciju izmaksas, bet līdz 2024. gadam VAS “Latvijas dzelzceļš” būtu jāveic
nepieciešamā priekšizpēte, lai novērtētu Latvijas dzelzceļa elektrifikācijas 3. posma
īstenošanas lietderīgumu, īstenošanas terminu un finanšu avotus.
Īstenojot iepriekš minētos infrastruktūras projektus, tiks stabilizēts esošais kravu
pārkraušanas apjoms, kā arī nodrošināti priekšnoteikumi pārkraušanas apjoma
pieaugumam.
7.4. tabulā apkopotas nepieciešamās investīcijas laika periodam līdz 2035. gadam, lai
attīstītu Liepājas ostu un paaugstinātu tās konkurētspēju.
7.4.tabula. LSEZ attīstībai nepieciešamās investīcijas līdz 2035. gadam
Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksas

Liepājas ostas dzelzceļa pieslēguma
darbības efektivitātes uzlabošana

10 miljoni EUR

Liepājas ostas dzelzceļa, autoceļu un
piestātņu infrastruktūras attīstība
Priekšostā

73 miljoni EUR

Liepājas ostas savienojums ar
industriālajām teritorijām

10 miljoni EUR

Liepājas ostas dzelzceļa
infrastruktūras attīstība – Kapsēdes
iela
Multimodāla transporta koridora
izbūve (Dienvidu pieslēgums
Liepājas ostai, 2. kārta)
Pavisam kopā investīcijas

7 miljoni EUR
60 miljoni EUR
160 miljoni EUR

Ieviešanas termiņš
Plānotais projekta realizācijas laiks
2024. – 2027.gads. Kopējais
īstenošanas ilgums: 24 mēneši
Plānotais projekta realizācijas laiks
2024. – 2030.gads. Kopējais
īstenošanas ilgums: 60 mēneši
Plānotais projekta realizācijas laiks
2024. – 2027.gads. Kopējais
īstenošanas ilgums: 36 mēneši
Plānotais projekta realizācijas laiks
2024. – 2027.gads. Kopējais
īstenošanas ilgums: 36 mēneši
Plānotais projekta realizācijas laiks
2024. – 2027.gads. Kopējais
īstenošanas ilgums: 36 mēneši

Avots: LSEZ pārvalde
Liepājas ostas dzelzceļa pieslēguma darbības efektivitātes uzlabošana
Liepājā kravu piegāde notiek pa dzelzceļu un autoceļu. Viens no galvenajiem dzelzceļa
pievadceļiem ostai šķērso nozīmīgu pilsētas autotransporta savienojumu RaiņaO.Kalpaka ielu. Tā kā šo ielu izmanto sabiedriskais transports un iedzīvotāji, ir noteikti
ierobežojumi dzelzceļa kravu piegādei ostai no rīta (1,5 stundas) un pēcpusdienā (1,5
stundas), kas ierobežo efektīvu ostas darbu. Lai novērstu dzelzceļa un autotransporta
krustošanos, ir nepieciešams izveidot divu līmeņu krustojumu, izbūvējot autotransporta
un gājēju pārvadu pāri dzelzceļa sliedēm.
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Projekta vispārējais mērķis ir radīt visus priekšnoteikumus Liepājas ostas pilnvērtīgai
attīstībai, nodrošinot maksimālu Liepājas ostas kravu caurlaides spēju.
Liepājas ostas dzelzceļa, autoceļu un piestātņu infras truktūras attīstība
priekšostā
Lai nodrošinātu kravu plūsmu Liepājas ostā ilgtermiņā, ir nepieciešams nodrošināt
papildus pievienotās vērtības radīšanu dažādām kravu grupām, veicot to papildus
apstrādi (šķirošana, pārstrāde, fasēšana, kvalitātes kontrole, utml.) ostas teritorijā
izveidotos kravu apstrādes kompleksos. Tā kā esošā ostas teritorija ir ierobežota un
neparedz vietu šādu apstrādes kompleksu izveidei, ir nepieciešams izveidot papildus
jaunas teritorijas priekšostā, uzskalojot vai uzberot, izbūvējot krasta nostiprinājumus un
piestātnes kravu pieņemšanai/nosūtīšanai, kā arī izveidojot šīm teritorijām dzelzceļa un
autoceļu pieslēgumus. Šāda projekta īstenošana nodrošinās kravu apjoma pa dzelzceļu
saglabāšanos, kā arī nodrošinās ostā pārkrauto kravu apjoma stabilitāti.
Projekta vispārējais mērķis ir radīt visus priekšnoteikumus kravu piegādei uz Liepājas
ostu ar dzelzceļa transportu, nodrošinot maksimālu Liepājas ostas kravu caurlaides
spēju.
Liepājas ostas savienojums ar industriālajām teritorijām
Liepājas ostas stabilas un vienmērīgas darbības nodrošināšanai traucē nepietiekami vai
neesoši pieslēgumi industriālajām teritorijām – Liepājas ostas kravu apjomu
ģenerējošiem industriāliem objektiem. Savienojot industriālās teritorijas Liepājas ezera
piekrastē posmā no Ezermalas ielas līdz Meldru/Dūņu/Cukura ielas rajonam, tiktu
atrisināta iespēja kravu piegādei Liepājas ostas termināļiem.
Projekta vispārējais mērķis ir radīt visus priekšnoteikumus Liepājas ostas pilnvērtīgai
attīstībai, nodrošinot vienmērīgas vietējo kravu piegādes ostā, samazinot atkarību no
tranzīta, nodrošinot maksimālu Liepājas ostas kravu caurlaides spēju.
Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstība – Kapsēdes iela
Pašreiz Kapsēdes ielā izvietotie uzņēmumi kravu piegādes organizē ar autotransportu.
Veicot dzelzceļa pievienojuma izbūvi no Cukura ielas līdz Kapsēdes ielai, būtu iespējams
samazināt ar autotransportu pārvadāto kravu apjomu, pārvirzot to uz dzelzceļa
transportu.
Projekta vispārējais mērķis ir radīt visus priekšnoteikumus kravu piegādei uz Liepājas
ostu ar dzelzceļa transportu, nodrošinot maksimālu Liepājas ostas kravu caurlaides
spēju.
Multimodāla transporta koridora izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai,
2.kārta)
Pieaugot pa dzelzceļu pārvadājamo kravu apjomam Liepājas ostā, tiks apgrūtināta
autotransporta kustība Liepājas pilsētā. Viens no šobrīd noslogotākajiem satiksmes
mezgliem ir Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuve. Projekta mērķis ir uzlabot sabiedriskā
un privātā transporta darbības efektivitāti, samazinot transporta sastrēgumus
Jaunliepājā un Ziemeļu priekšpilsētā. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot divu līmeņu
satiksmes pārvadu autotransportam un sliežu transportam (tramvajam), savienojot
Liepājas pilsētas dienvidu daļu un Ziemeļu priekšpilsētu ar 1 km pārvadu pār dzelzceļu,
kā arī izbūvējot autoceļu Liepājas ostas dienvidu savienojumam 4 km garumā.
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VIII ATTĪSTĪBAS PLĀNA IEVIEŠANA UN AKTUALIZĒŠANAS
KĀRTĪBA
Šajā nodaļā ir aprakstīta LSEZ Attīstības plāna realizācijas kārtība, uzraudzības
mehānisms un aktualizācijas un grozīšanas kārtība.
LSEZ pārvalde īsteno Attīstības plānā iekļautās rīcības atbilstoši apstiprinātajam Rīcības
plānam (skat. 12. pielikumu). Rīcības plāns ir izstrādāts atbilstoši optimālajam LSEZ
pārvaldes attīstības scenārijam, stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem. Rīcības plānā
ir iekļauti katras rīcības atbildīgie izpildītāji un plānotais izpildes termiņš.
Par LSEZ Attīstības plāna uzraudzību ir atbildīgs LSEZ pārvaldnieks. Katru gadu līdz 31.
martam nepieciešams sagatavot atskaiti par Rīcības plāna izpildi, tajā iekļaujot aktuālās
situācijas aprakstu, atkāpes no Attīstības plāna izstrādē izmantotajiem pieņēmumiem.
Rīcību plānā iekļauto rīcību neizpildes gadījumā atskaitē nepieciešams iekļaut
skaidrojumu par neizpildes iemesliem, kā arī sniegt pasākumu plānu un laika grafiku
neizpildes novēršanai. Atskaiti par Rīcības plāna izpildi apstiprina LSEZ valde.
LSEZ plāna aktualizāciju veic ik pēc pieciem gadiem, veicot pilnu Attīstības plāna
aktualizāciju. LSEZ pārvaldnieks var ierosināt LSEZ Attīstības plāna grozījumus, ja ir
radušās būtiskas izmaiņas pieņēmumos, uz kuru pamata tika izstrādāts un apstiprināts
Rīcību plāns. Izstrādātos Attīstības plāna grozījumus izskata un apstiprina LSEZ valde.
Būtisku izmaiņu gadījumā nepieciešams grozīt Attīstības plāna stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma dokumentāciju. Vides pārskata grozījumu apstiprināšanas procedūrai
jābūt līdzvērtīgai sākotnējās dokumentācijas apstiprināšanas procedūrai.
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IX PĀRSKATS PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNA IZSTRĀDI
LSEZ Attīstības plāns 2018. – 2035. gadam izstrādāts no 2016. gada decembra līdz 2017.
gada augustam. Plāna izstrādes laikā ir saņemta informācija no:












SIA “Liepājas enerģija”,
Dabas aizsardzības pārvaldes,
SIA “Liepājas ūdens”,
AS “Augstsprieguma tīkls”,
AS “Latvijas Gāze”,
SIA “Lattelecom”,
VAS “Latvijas dzelzceļš”,
Valsts zemes dienesta,
Lursoft datu bāzes,
LR Aizsardzības ministrijas,
u.c. institūcijām

Plāna izstrādes gaitā tika organizēta darbinieku aptauja, kurā piedalījās 15 LSEZ
pārvaldes darbinieki, kā arī individuālās aptaujas ar 20 Liepājas ostas un LSEZ teritoriju
uzņēmējiem (gan ar LSEZ kapitālsabiedrības statusu, gan bez). Liepājas ostas
apsekojumu un priekšlikumus tās attīstībai sniedza ārvalstu eksperts – Ričards Mortons.
Tika organizētas darba grupas par nekustamā īpašuma pārvaldības un ekonomikas
jautājumiem, kā arī ekspertu tikšanās ar Liepājas pilsētas pašvaldības, Valsts vides
dienesta reģionālās vides pārvaldes, VAS “Latvijas dzelzceļš” un citu institūciju
ekspertiem.
Attīstības plānam ir izstrādāts Vides pārskats.
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PIELIKUMI
Pielikums Nr. 1 “Zemes kadastra sadalījums pēc zemes īpašnieka piederības”
Pielikums Nr. 2 “LSEZ teritorijā pieejamie pieslēgumi ūdensapgādes tīkliem”
Pielikums Nr. 3 “LSEZ teritorijā pieejamie pieslēgumi kanalizācijas tīkliem”
Pielikums Nr. 4 “LSEZ teritorijā pieejamie pieslēgumi gāzes apgādes tīkliem”
Pielikums Nr. 5 “LSEZ teritorijā pieejamie pieslēgumi elektroapgādes tīkliem”
Pielikums Nr. 6 “TOP20 LSEZ teritorijā esošo uzņēmumu saimnieciskās darbības rādītāji
2015. gadā (EUR)”
Pielikums Nr. 7 “TOP20 Liepājas uzņēmumu saimnieciskās darbības rādītāji 2015. gadā
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