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1. Kopsavilkums

50 %

+4,6 milj. t

31,4 %

10,7 EUR/t

Pašlaik kravu apgrozījuma
ziņā Rīga ir lielākā Latvijas
osta, caur kuru pēdējos
gados tiek transportēta
~1/2 no kopējā Latvijas
ostās pārkrauto kravu
apjoma

Nosūtīto kravu apjoma
pieaugums pēdējā
desmitgadē ir sasniegts,
pateicoties augošajam
Latvijas preču eksportam,
pastāvot svārstīgam,
bet kopumā nemainīgam
tranzīta kravu apjomam

Latvijas preču īpatsvars
kopējā nosūtīto kravu
apjomā caur Rīgas
brīvostu ir sasniedzis
gandrīz vienu trešdaļu

Rīgas brīvostas darbības
ieguldījums Latvijas IKP
ir vērā ņemams, katra
pārkrautā kravu tonna
dod pienesumu 10,7 EUR
apmērā

Šis pētījums veikts ar mērķi izpētīt iespējas un sagatavot
priekšlikumus Rīgas brīvostas pārvaldei par to, kā
palielināt Latvijas produktu eksporta plūsmu caur Rīgas
ostu, identificējot eksportējošo nozaru un industriju
attīstības perspektīvas reģionos un iespējamo eksporta
produktu pieauguma apjomu.
Pašlaik novērojamās pazīmes, kas liecina par Rīgas
brīvostai nelabvēlīgu tirgus faktoru aktivizēšanos,
palielina Rīgas brīvostas attīstības programmā
(2019-2028) ietvertā minimālā scenārija varbūtību.
Tāpēc svarīgi laicīgi meklēt alternatīvas kravas (pie tam
ne tikai tālajos austrumu tirgos, bet augstu prioritāti
piešķirot iekšzemes kravu piesaistei), kā arī vēl vairāk

aktivizēt pasākumus ostas darbības veiktspējas tālākai
paaugstināšanai. Autoru vērtējumā viens no svarīgiem
virzieniem tālākai nosūtīto kravu apjoma palielināšanai ir
saistāms ar Latvijas produktu eksporta pieaugumu.
Veiktā Vidzemes, Latgales un Zemgales reģionu (kurus
šajā pētījumā definējām kā primāros preču eksporta
izcelsmes areālus attiecībā uz Rīgas brīvostu) novadu un
pilsētu vadītāju un uzņēmēju viedokļu aptauja liecina,
ka uzņēmumos tiek veiktas investīcijas un tiek īstenotas
darbības, kas prognozējami novedīs pie eksportspējīgas
produkcijas ražošanas tālāka pieauguma.

Potenciālo vietējās izcelsmes eksporta kravu aktīvai piesaistei Rīgas brīvostai ieteicams detalizēti izvērtēt ostas
attālināto pārstāvniecību izveidi reģionos, samazinot klientu attālinātību no ostas. Kā pilotprojekta vietu ir
ieteicams izvērtēt Valmieru.

Šis iekšzemes kravu pieaugums nebūs straujš un,
visticamāk, nespēs ilgtermiņā pilnā mērā kompensēt
prognozējamo tranzīta kravu apjoma samazināšanos un
nodrošināt strauju ostas attīstību un tās ekonomisko
devumu tautsaimniecībai.
Lai samazinātu minimālā scenārija varbūtību, nevar
aprobežoties tikai ar iespējām, kas varētu veidoties
no Latvijas eksporta kravu plūsmām. Rīgas brīvostas
(klastera) veiktspēju ir iespējams pilnveidot tikai

sadarbībā ar visām iesaistītajām partnerorganizācijām.
Šajā aspektā Rīgas brīvostas pārvaldei ir jāveic aktīvāka
visa ostas uzņēmumu un iesaistīto iestāžu klastera
moderēšana. Globālo komplekso indeksu un Latvijas
eksportētāju aptaujas rezultātu analīze norāda uz primāri
nepieciešamajiem uzlabojumiem un pilnveidojumiem.
Pirmkārt, tas attiecas uz infrastruktūras (tai skaitā
teritorijas un pievedceļu) kvalitātes tālāku uzlabošanu,
noliktavu apjoma palielināšanu (tostarp apgūstot pašlaik
neizmantotās teritorijas ostā).

Jāizveido efektīvs sadarbības mehānisms ar visu Rīgas brīvostas klastera uzņēmumu un iestāžu iesaisti, kas
nodrošinātu starpinstitucionālu jautājumu risināšanu. Tas palielinās loģistikas ķēdes efektivitāti un klientu
motivāciju virzīt kravas caur ostas teritoriju, iespējams, piesaistot arī daļu Latvijas eksporta kravu, kuras
šobrīd tiek virzītas caur Tallinas un Klaipēdas ostām.
Brīvostas pārvaldei jārosina uzlabot robežšķērsošanas institūciju eksporta procedūru kvalitāti un efektivitāti
(tostarp laika un izmaksu kontekstā).
Ieteicams detalizēti izvērtēt jau esošās ražošanas, apstrādes, kā arī noliktavu jaudas ostas teritorijā un
novērtēt to tālākas attīstības potenciālu sadarbībā ar ieinteresētajiem komersantiem (tai skaitā ar vietējiem
apstrādes rūpniecības un e-komercijas nozaru pārstāvjiem). Tas radītu papildus pienesumu no ostas teritorijā
veiktajām darbībām, kas vērstas uz vietējo un tranzītkravu apstrādi, kā Rīgas brīvostai, tā tautsaimniecībai
kopumā.

1

Rīgas brīvostas attīstības programma 2019-2028. http://rop.lv/lv/klientiem-un-investoriem/attistibas-programma.html

Ikviena uzņēmuma biznesa procesu, procedūru metodiku,
modeļu analīze un optimizācija, izmantojot moderno
digitālo tehnoloģiju (platjosla, lielo datu apstrāde, lietu
internets, mākoņpakalpojumi, mašīnmācīšana, robotika,
mākslīgais intelekts u.c.) radītās jaunās agrāk nebijušās
iespējas, un tām sekojoša optimizēto procesu un

procedūru pārnese digitālajā vidē, rezultējas uzņēmuma
efektivitātes un produktivitātes pieaugumā. Šāds
process kopumā tiek dēvēts par digitālo transformāciju,
arī kompleksa loģistikas ķēdes procesu digitālā
transformācija ir reāls instruments visa Rīgas brīvostas
klastera darbības efektivitātes tālākai uzlabošanai.

Rīgas brīvostas attīstības programmā kā atsevišķs stratēģiskais mērķis ar vienotu procesa vadību un regulāru
finansējumu būtu jāiekļauj digitālās transformācijas kompleksi pasākumi, kuru īstenošanā ir jāiesaista visas
partnerorganizācijas. Ostas klastera digitālā transformācija radīs arī jaunas biznesa iespējas Rīgas brīvostā,
kādas nav iespējamas, pastāvot tradicionālajam biznesa modelim, piemēram, e-komercijas distribūcijas
centra izveidi.

Centrālais rekomendējamais uzstādījums
Rīgas brīvostas pārvaldei ieteicams paplašināt savas darbības prioritātes un
spektru, fokusējoties uz visa Rīgas brīvostas uzņēmumu un iestāžu klastera,
kā arī ārējo sadarbības partneru ciešāku un koordinētāku sadarbību un
funkcionēšanu, šim nolūkam rosinot un monitorējot darbības un projektus
kopējās loģistikas ķēdes mērogā. Koncentrējoties tikai uz ostas funkciju
perfektu veikšanu, vēlamais progress nebūs panākams.
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2. KRAVU APGROZĪJUMS BALTIJAS OSTĀS
2.1. Eksports, tranzīts un Latvijas ostas
1. attēls
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Preču un pakalpojumu eksports
Iekšzemes kopprodukts
Transporta un uzglabāšanas nozare
Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CSP).
* šeit un turpmāk CERTUS novērtējums 2019. gadam, balstoties uz aktuālākajiem
pieejamajiem statistikas datiem
2. attēls
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Vienlaikus tas ir otrs augstākais transporta
un uzglabāšanas nozares īpatsvars starp
visām ES dalībvalstīm. Augstāks tas ir tikai
Lietuvā – 12,2 % 2018. gadā, kas tikai
apliecina Baltijas valstu specifisko lomu
Krievijas primāro energoresursu eksporta
loģistikas ķēdē. Salīdzinājumam – tajās
ES valstīs, kuru ostas ieņem stabilu vietu
pasaules aizņemtāko ostu sarakstu līderu
vidū, piemēram, Vācijā (Hamburgas osta) un
Nīderlandē (Roterdamas osta), transporta
nozares īpatsvars ir vien attiecīgi 4,4 %
un 4,8 % no valsts kopējās ekonomikas,
neskatoties uz tranzīta kravu ievērojamo
īpatsvaru arī šajās ostās. Tas liecina, ka
transporta nozarei ir iespēja sekmīgi
attīstīties arī apstākļos, kad straujāk aug
citas tautsaimniecības nozares, it īpaši uz
preču eksportu orientētās, jo, neraugoties ne
uz ko, transports ir vienīgais preču plūsmu
nodrošinātājs no ražotāja pie klienta.
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Mūsdienās situācija ir būtiski mainījusies.
Pēc 2008.-2010. gada krīzes par galveno
Latvijas ekonomikas dzinuli vietējā patēriņa
vietā ir kļuvis eksports, kas jau ir par
60% lielāks nekā pirmskrīzes augstākajā
punktā 2008. gadā (1. att.). Arī ekonomika
kopumā jau ir pārsniegusi 2008. gada līmeni
(provizoriski 2019. gadā par 6,9%). Savukārt
transporta un uzglabāšanas nozares
pievienotā vērtība faktiski ir 2008. gada
līmenī. Līdz ar to nozares īpatsvars
ekonomikā aizvien samazinās un 2018. gadā
bija 8,9 procenti.
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Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas
lielākais transporta un uzglabāšanas nozares
īpatsvars ekonomikā bija 1990. gadu otrajā
pusē, kad tas sasniedza gandrīz 15% un
tranzīts ieņēma būtisku vietu kopējā Latvijas
eksportā.

IKP, eksports, transporta un uzglabāšanas nozare,
2000. gads = 100%

2000

Latvijas ģeogrāfiskais novietojums pie jūras
un vēstures līkloči ir noteikuši transporta
nozares lomu tautsaimniecībā un attīstības
tendences.

Jūras transports
Dzelzceļa transports
Būvniecība
Finanses un apdrošināšana
Avots: Latvijas Banka
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3. attēls

Pakalpojumu eksporta struktūra, %
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Latvijas ekonomikas pārmaiņas labi parāda pakalpojumu
eksporta statistika (2. att.). Pēdējos gados ļoti strauji
aug eksporta ienākumi IT nozarē, attīstās aviācija, arī
autotransportā aug pakalpojumu eksports, kur aizvien
vairāk pakalpojumu tiek sniegti citās valstīs. Taču ostu

2019*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

2000

10

Avots: Latvijas Banka

un dzelzceļa pakalpojumu2 īpatsvars (3. att.) kopējā
pakalpojumu eksportā samazinās. Jāatzīmē, ka tas ir
saistīts ne tikai ar ekonomiskiem procesiem, bet arī ar
ģeopolitisko situāciju.

2.2. Baltijas jūras konkurējošās ostas
Salīdzinot kravu apgrozījumu lielākajās Baltijas valstu
ostās (4. att.)3, jāņem vērā, ka jau ilgstoši Krievija
pārorientē savas eksporta kravas no tradicionālajiem
transporta ceļiem caur Baltijas valstīm uz Krievijas
ostām, būtiski paplašinot ostu infrastruktūru, kā arī
izbūvējot jaunus cauruļvadus.
Tajā pašā laikā kravu apgrozījuma dinamika Rīgas
brīvostā rāda, ka Rīga faktiski ir saglabājusi savu daļu no
kopējās kravu plūsmas reģionā (5. att.). No 2010. līdz
2018. gadam kopējais kravu apjoms reģionā pieauga
par 78,3 milj. tonnu jeb par 25% (4. att. un 6. att.).

2

3

Šajā pašā laikposmā Rīgas brīvostā kravu apjomi
pieauga par 20%. Pie tam 2013.-2015. gadā kravu
apjomi Rīgas brīvostā pat pieauga straujāk nekā kopumā
reģionā. Lielā mērā tas bija saistīts ar pastiprinātu ogļu
tranzītu uz Eiropu un nepietiekamu Krievijas ostu jaudu.
Savukārt liels kravu apjoma kritums kopš 2010. gada
piedzīvots Tallinas un Ventspils ostās. Toties Klaipēdas
ostas augšupejošo dinamiku šobrīd nosaka kaimiņu –
Baltkrievijas – kravu plūsma, kas pēdējos divos gados ir
augusi arī caur Latviju, uzrādot pozitīvas tendences un
iezīmējot nākotnes iespējas šo plūsmu palielināt.

Transporta pakalpojumu eksports ir vienas valsts rezidentu sniegtie transporta pakalpojumi nerezidentiem. Tie ietver pasažieru un kravu
pārvadājumus, transportlīdzekļu nomu, citus atbalsta pakalpojumus un transporta papildpakalpojumus. Informācija par transporta pakalpojumiem tiek
gūta no Latvijas Bankas apkopotajiem pārskatiem par transporta un starpniecības pakalpojumiem un pārskatiem par pakalpojumiem, nebanku ārējo
maksājumu datiem, CSP apkopotās ārējās tirdzniecības statistikas.
Par Baltijas jūras konkurējošajām ostām šajā pētījumā tiek pieņemtas Kaļiņingradas apgabala, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somu līča Krievijas daļas
lielākās ostas (6. att.), kurām vēsturiski ir izveidojusies saistīta dzelzceļa infrastruktūra un kas nodrošina Krievijas dabas resursu plūsmas uz Eiropas
tirgiem pa Baltijas jūru.

Domnīca Certus
Priekšlikumi par iespējām palielināt Latvijas produktu eksporta plūsmu caur Rīgas brīvostu

7

4. attēls

Kravu apgrozījums konkurējošajās
Baltijas jūras ostās, 2010. gads = 100%

5. attēls

Kravu apgrozījums konkurējošajās
Baltijas jūras ostās, struktūra, %
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Avots: CSP, EUROSTAT, http://portnews.ru
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Lietuvas ostas
Ventspils un
Liepāja
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Avots: CSP, EUROSTAT, http://portnews.ru

6. attēls
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Avots: CSP, EUROSTAT, http://portnews.ru. Dzelzceļu tīkla karte https://www.openrailwaymap.org
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2.3. Kravu apgrozījums Latvijas ostās
7. attēls

Kopš 2000. gada Rīgas brīvostā pārkrauto
kravu apjomi ir ievērojami auguši, un kopš
2008. gada kravu apgrozījuma ziņā tā ir
lielākā Latvijas osta (7. att.). Rīgas brīvosta
pēdējos gados veido ≈50% no kopējā Latvijas
ostās pārkrauto kravu apjoma (8. att.).
Pēdējos gados salīdzinoši strauji attīstās arī
Liepājas osta, taču tās mērogs un devums
kopējā Latvijas ostu kravu apgrozījumā
joprojām ir salīdzinoši neliels.
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Dzelzceļa un autotransporta eksporta kravu
apgrozījums salīdzinājumā ar ostām ir neliels
(dzelzceļš – 2,4 milj. tonnu 2018. gadā,
autotransports – 4 milj. tonnu). Turklāt
galvenie Latvijas eksporta partneri ir Lietuva,
Igaunija un Krievija, bet tās kravas nav ostas
profils. Tātad faktiski kravu plūsmu pārdale
par labu ostām ir iespējama, vienlaikus
būtisku pārdali prognozēt nav pamata.
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8. attēls
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Samērā atbilstoši kravu apjomu izmaiņām pēdējos gados
mainās ienākumi no transporta pakalpojumu eksporta
naudas izteiksmē (9. att.).
2019. gads, visticamāk, Rīgas brīvostai kravu apjoma
ziņā būs sliktāks nekā 2018. gads, un, provizoriski, kravu
apjomi varētu būt pat mazāki nekā 2017. gadā.
Gan pēdējo gadu kravu plūsmu tendences, gan arī ostas
prognozēto tālāko attīstības scenāriju4 faktoru analīze

4

liecina, ka kopš Rīgas brīvostas attīstības programmas
izstrādes globālā un reģionālā ekonomiskā un politiskā
situācija neveidojas atbilstoši optimistiskajam scenārijam.
Ir vērojama ekonomiskās izaugsmes bremzēšanās,
sāncensība starp globālajiem ekonomiskajiem līderiem
pieaug, arvien vairāk parādās dažāda veida starptautisko
tirdzniecību ierobežojoši pasākumi. Politiskā komponente
ekonomisko attiecību uzturēšanā un attīstībā kļūst
spēcīgāka un brīžiem pat prioritāra.

Rīgas brīvostas attīstības programma 2019.-2028. gadam http://rop.lv/lv/klientiem-un-investoriem/attistibas-programma.html
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9. attēls

Latvijas ostu kravu apgrozījums un ienākumi no transporta pakalpojumu eksporta
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Avots: CSP, Latvijas Banka
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Pakalpojumu eksporta ienākumi no ostu darbības milj. EUR (labā ass)
Kravu apjomi Latvijas ostās, milj. t (kreisā ass)

Kopumā tas nevairo optimismu attiecībā uz kravu
apgrozījuma pieaugumu Rīgas ostā. Īpaši tas attiecas
uz tranzīta kravām, ņemot vērā pieaugušās runas par
pilnīgu Krievijas kravu pārorientēšanu, kas, protams,
ir vairāk saistīta ar politiskiem, nevis ekonomiskiem
apsvērumiem. Pagaidām Krievija nav tam pilnībā gatava,
taču tendence ir skaidri vērojama jau vairākus gadus

(6. att.). Kopumā ir redzams, ka, palielinoties minimālā
scenārija iespējamībai, Rīgas brīvostas klasterim ir svarīgi
laicīgi meklēt alternatīvas kravas (pie tam ne tikai tālajos
austrumu tirgos, bet arī iekšzemē), kā arī vēl vairāk
aktivizēt pasākumus ostas darbības efektivitātes tālākai
paaugstināšanai.

Kopš 2000. gada Rīgas brīvostā pārkrauto kravu apjomi ir ievērojami pieauguši, pēdējos gados veidojot ≈50%
no kopējā Latvijas ostās pārkrauto kravu apjoma. Tas ir ļāvis Rīgas brīvostai saglabāt praktiski nemainīgu savu
daļu no kopējās kravu plūsmas Baltijas jūras austrumu krastā. Taču ir vērojamas pazīmes par Rīgas brīvostai
nelabvēlīgo tirgus faktoru aktivizēšanos, kas palielina Rīgas brīvostas attīstības programmā ietvertā minimālā
scenārija varbūtību. Tāpēc ir svarīgi laicīgi meklēt alternatīvas kravas (pie tam ne tikai tālajos austrumu tirgos,
bet augstu prioritāti piešķirot arī iekšzemes kravu piesaistei), kā arī vēl vairāk aktivizēt pasākumus ostas
klastera darbības efektivitātes tālākai paaugstināšanai.
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3. RĪGAS BRĪVOSTAS DEVUMS TAUTSAIMNIECĪBAI
3.1. Kravu apgrozījums Rīgas brīvostā
10. attēls

No Rīgas brīvostas tiek nosūtīts 6 reizes vairāk kravu
nekā tiek saņemts – 2018. gadā attiecīgi 31,15 un
5,28 milj. tonnu (10. att.). Būtiski ir tas, ka aug arī
saņemto kravu apjomi (tai skaitā tranzītkravu imports),
kas nodrošina ostas ieņēmumu pieaugumu.

Rīgas brīvostā saņemtās un
nosūtītās kravas, 2018. gads, milj. t
Nosūtītās kravas

Vienlaikus Latvijas uzņēmēju preču eksportētājam
šādas preču importa kravu plūsmas var samazināt
loģistikas pakalpojuma izmaksas. Īpaši tas attiecināms uz
konteinerkravām, jo par zemāku konkurējošo cenu (līdz
pat 20-30%) kļūst pieejamāki tukšie konteineri preču
eksportam. Šādu deficītu intervijās ir atzīmējuši vairāki
konteinerkravu loģistikas ķēdes dalībnieki.
Rīgas brīvostas kravās dominē beramkravas. Galvenā
prece – akmeņogles, kas 2019. gada 10 mēnešos veidoja
32% no kopējā kravu apjoma (11. att.). Otra lielākā
grupa ir naftas produkti – 11% no kopējā kravu apjoma.

31,15 milj. t
Saņemtās kravas

5,28 milj. t
Avots: CSP

11. attēls

Kravu veidi un struktūra Rīgas brīvostā, 2019. gada 10 mēneši, struktūra, milj. tonnas
Ogles
8 687

Labība
un
labības
produkti

Kravas
konteineros
3 854

1 695

Kokmateriāli
2 029

Koksnes
granulas
1 596

Minerālmēsli
1 492

Koksnes
šķelda
889

Citas
beramkravas
685
Beramkravas
Avots: Rīgas brīvostas pārvalde
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Dažādi
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360
Zāģmateriāli

284
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480

Metāllūžņi
220

Sējas
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3 006

Kūdra Tehn.
sāls
144
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Lejamkravas

Roll on /
Roll off

449
Dažādi
metāli

Tukšie
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263

217

Domnīca Certus
Priekšlikumi par iespējām palielināt Latvijas produktu eksporta plūsmu caur Rīgas brīvostu

11

12. attēls

Starp ES dalībvalstīm notiek brīva preču
kustība. Līdz ar to muita neuzskaita preces,
kas tiek pārvietotas starp Latviju un ES
dalībvalstīm. Lai novērtētu Latvijas izcelsmes
kravu īpatsvaru Rīgas ostas kopējā nosūtīto
kravu apjomā, tika aptaujāti nozares eksperti
un uzņēmumi, kas darbojas Rīgas brīvostas
teritorijā.

Kravu apgrozījums Rīgas brīvostā
pēc kravu izcelsmes, %
100
80
60

Saskaņā ar aplēsēm 2018. gadā caur Rīgas
brīvostu tika eksportēti 9,8 milj. tonnu
Latvijas izcelsmes kravu. Tas veidoja 26,9%
no kopējā Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma
(12. att.). Kopējais Latvijas preču eksporta
apjoms 2018. gadā veidoja 21,4 milj. tonnu,
tostarp caur Rīgas brīvostu tika eksportēti
45,8%.

40

Vietējās izcelsmes kravas

2018

2017
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2015
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2010

2008

0

2009

20

Imports/ tranzīta kravas

Avots: Rīgas brīvostas pārvalde, VID, autoru aprēķini
Kopumā kopš 2008. gada caur Rīgas
brīvostu eksportēto Latvijas produktu
apjoms ir pieaudzis sinhroni ar kopējo
preču eksporta nopelns (14. att.). Latvijas eksports caur
Latvijas preču eksporta apjomu, tātad Rīgas brīvostas
Rīgas brīvostu šajā laikā ir pieaudzis par 4,6 milj. tonnu
daļa ir bijusi stabila (13. att.). Šajā desmitgadē ostā
(par 88,5%). Latvijas preču īpatsvars kopējā nosūtīto
nosūtīto kravu faktiskā struktūra rāda, ka pie svārstīga,
kravu apjomā ir sasniedzis gandrīz vienu trešdaļu
bet kopumā nemainīga tranzīta kravu apjoma viss
(31,4% 2018. gadā).
nosūtīto kravu apjoma pieaugums ir augošā Latvijas
13. attēls

14. attēls

Kopējais kravu apgrozījums un
eksports Rīgas brīvostā,
milj. t

Latvijas preču eksports caur Rīgas ostu
Kopējais Latvijas eksporta apjoms
Avots: Rīgas brīvostas pārvalde, VID, autoru aprēķini
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Latvijas izcelsmes preču eksports caur Rīgas ostu
Avots: Rīgas brīvostas pārvalde, VID, autoru aprēķini
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Caur Rīgas brīvostu eksportēto Latvijas izcelsmes kravu
struktūrā dominē kokapstrādes un mežsaimniecības
nozaru produkcija – kokmateriāli, koksnes granulas,
koksnes šķelda, zāģmateriāli, kas kopā veido 58 % no
kopējā Latvijas kravu eksporta caur Rīgas brīvostu (15.
att.). Labības un konteinerkravu īpatsvars ir 14,3 % katrā
kravu grupā.
Jāņem vērā, ka zināma daļa Latvijas kravu eksporta
notiek caur Igaunijas (Tallinas) un Lietuvas (Klaipēdas)
ostām. Lai vērtētu šādas Latvijas preču eksporta
plūsmas, tika analizēta muitas statistika par Latvijā
formēto eksportu un procedūras noslēgšanu Lietuvas un
Igaunijas ostu muitas posteņos.
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Saskaņā ar muitas deklarāciju datu bāzē esošo
informāciju 2019. gada 11 mēnešos caur Igaunijas ostām
no Latvijas eksportētas preces 1068 tonnu apjomā,
kas ir 0,02 % no kopējā uz trešajām valstīm eksportēto
Latvijas preču apjoma. Salīdzinājumā ar 2018. gada 11
mēnešiem ir vērojams apjoma pieaugums par 0,4 %.
Caur Igaunijas ostām galvenokārt eksportētas pārtikas
preces ārzemju kuģu apgādei (32%), kā arī koks un koka
izstrādājumi (30%).
2019. gada 11 mēnešos caur Lietuvas ostām eksportētas
preces 3998 tonnu apjomā, kas ir 0,1% no kopējā
uz trešajām valstīm eksportēto Latvijas preču svara.
Salīdzinājumā ar 2018. gada 11 mēnešiem ir vērojams
nopietnāks kravu pieaugums – pat par 13%. Caur
Lietuvas ostām galvenokārt eksportēti mēslošanas
līdzekļi (35%), koks un koka izstrādājumi (26%), pārtikas
preces ārzemju kuģu apgādei (6%).
15. attēls

Latvijas izcelsmes kravu struktūra Rīgas brīvostā, 2018.gads, %
Kokmateriāli
26,5%

Koksnes granulas
17,9%

Kravas konteineros
14,3%

Labība un labības produkti
14,3%

Dažādi metāli
4,1%

Zāģmateriāli
3,8%

Koksnes šķelda
9,4%

Metāllūžņi

3,6%

Kūdra

1,6%

Dažādi
metāli

3,1%

Roll on /
roll off

Avots: Rīgas brīvostas pārvalde, autoru aprēķini

Tai pašā laikā par eksporta kravām sniegtā informācija
nav pilnīga, jo Latvijas uzņēmumi, kas eksportē kravas
no Latvijas caur Lietuvas un Igaunijas ostām, var
neformēt muitas deklarācijas Latvijā, bet izdarīt to jau
kaimiņvalstīs. Latvijas muitas rīcībā nav informācijas
par šādām kravām. Ir jāņem vērā, ka muitas un citu
robežinstitūciju darbības salīdzinošais starptautiskais

vērtējums (skat. Logistic Performance Index, Global
Competitiveness Index un Doing Business rādījumu īso
analīzi tālākajās nodaļās) var kravu nosūtītājus stimulēt
darboties tieši šādā veidā. Kopējo kravu apjomu, kas
izmanto loģistikas ķēdi, apejot Rīgas brīvostu, precīzi
noteikt nav iespējams, taču tas nav vērtējams kā
salīdzinoši liels.
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3.2. Rīgas brīvostas loma Latvijas tautsaimniecībā
Rīgas brīvostas teritorijā notiek kravu pārkraušana un
uzglabāšana, darbojas muitas noliktavas, tiek apkalpoti
regulārie pasažieru prāmju reisi un kruīza kuģi. Tiek
veikta kuģu aģentēšana, sniegti velkoņu un ledlaužu
pakalpojumi, tiek veikts kuģu, kuģu iekārtu, kā arī
ostas iekārtu remonts un apkalpošana, notiek kuģu un
kravu kontrole, kravu apstrāde, kuģu apgāde (tostarp

ar degvielu) un apkalpošana, ostā darbojas kravu
ekspeditori, jahtu un ūdens transporta tūrisms, notiek
atkritumu apsaimniekošana, kā arī tiek veikti būvniecības
un hidrotehniskie darbi. Visu to sasaitē ar ostu veic
kopumā 163 reģistrēti uzņēmumi, kas kopā ar dažādām
publiskām institūcijām veido klasteri ar augstu veiktspēju
(1. tab.).
1. tabula

Ar Rīgas brīvostu saistīto uzņēmumu klastera veiktspēja, 2018.gads

163
Uzņēmumu skaits

629

6138

192,4

36,4

milj. EUR

strādājošo

milj. EUR

milj. t

Apgrozījums

Nodarbināto skaits

Pievienotā vērtība

Kravu apjoms

Klastera uzņēmumi tiešā veidā nodarbina vairāk nekā
6000 strādājošo (0,67 % no kopējā strādājošo skaita
valstī), un to kopējais apgrozījums ir 629 milj. EUR gadā.
Kopumā 2018. gadā uzņēmumu radītā pievienotā vērtība
sastādīja 192,4 milj. EUR, kas bija 0,66 % no IKP.
Savukārt Rīgas brīvostas netiešais ieguldījums ir
saistīts ar preču un pakalpojumu piegāžu ķēdēm, tai
skaitā dzelzceļu un autotransportu. Pamata aprēķini

tika balstīti uz uzņēmumu mikro līmeņa datu analīzi
(skat. uzņēmumu sarakstu 2. pielikumā). Uzņēmumu
atlase balstīta uz internetā publiski pieejamu informāciju
par uzņēmumiem, kas saistīti ar Rīgas brīvostu, un
transporta nozares ekspertu intervijām. Uzņēmumu
analīzē tika aplūkoti uzņēmumu sniegtie gada pārskati,
novērtējot uzņēmumu apgrozījumu, starppatēriņa
izmaksas, bruto peļņas rādītājus un informāciju par
vidējo uzņēmumā nodarbināto skaitu pēdējā gada laikā.
16. attēls

Ar Rīgas brīvostu saistīto uzņēmumu sadalījums pa nozarēm, pēc apgrozījuma, milj. EUR
Transports un uzglabāšana
341,1

Tirdzniecība
176,1

Apstrādes
rūpniecība
69,3

Prof.
zinātniskie
un
tehniskie
pakalp.

Informācijas
un komunik.
pakalpojumi

18,5

6,5

Zvejn.

Admin..

Pārēj.
rūpn.

5,8

Avots: LURSOFT,
autoru aprēķini
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Starpnozaru sakaru netiešās ietekmes novērtējumam
tiek izmantotas nacionālo kontu izmaksu - izlaides
tabulas, kas uzskatāms par visas valsts tautsaimniecības
modeli. Vienotā tabulu sistēmā sīkā nozaru detalizācijā
ir redzamas preču un pakalpojumu plūsmas, starpnozaru
un ārējie ekonomiskie sakari, izmaiņas ražošanas
tehnoloģijā, iekšzemes kopprodukta veidošanās un tā
izlietošana. Tāpat ir redzams, kā katras nozares attīstība
vai sašaurināšanās ietekmē visu pārējo nozaru attīstību
un kā panākt sabalansētību starp produkcijas ražošanu
un ārējiem ekonomiskajiem darījumiem katrā nozarē/
katram produktam un visā tautsaimniecībā kopā. Izmaksu izlaides tabulās galvenie nacionālo kontu sistēmas rādītāji
tiek atspoguļoti vienotās tabulās sadalījumā pa nozaru
(produktu) veidiem, un tāpat kā nacionālo kontu sistēmā
resursi ir sabalansēti ar izlietojumu.
Atražošanas procesā izveidojas sarežģīti ražošanas sakari
starp nozarēm un produkcijas veidiem, un šo sakaru
izteikšanai nepietiek noteikt tikai viena produkta tiešās
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izmaksas citu produktu ražošanai. Tādēļ pilnvērtīgas
analīzes veikšanai tika aprēķināti arī sarežģītie netiešie
sakari, kuri izveidojas darba dalīšanas rezultātā. Analīzes
pamatā tika izmantota atjaunota iekšzemes simetriskā
izmaksu - izlaides tabula, kas apvieno informāciju par
piedāvājumu un izlietojumu vienā tabulā un detalizēti
raksturo nacionālās ekonomikas iekšzemes ražošanas
procesus un produktu darījumus. Aprēķinātie pilno izmaksu
koeficienti, kas apvieno viena produkta tiešās un netiešās
izmaksas otra produkta ražošanai visās starpnozaru sakaru
stadijās, ļauj noteikt kopējo viena produkta daudzumu, kas
vajadzīgs otra produkta ražošanai visos ražošanas posmos.
Pētījumu rezultātā iegūtais netiešais ieguldījums veido
papildus 197 milj. EUR pievienoto vērtību 2018. gadā.
Kopumā tiešās un netiešās ietekmes rezultātā Rīgas
brīvosta 2018. gadā ir ģenerējusi kopējos ienākumus (jeb
pievienoto vērtību) 389 milj. EUR apmērā. Tas nozīmē, ka
katra ostā pārkrautā kravas tonna ir devusi pienesumu
valsts ekonomikai 10,7 EUR apmērā.
17. attēls

Ar Rīgas brīvostu saistīto uzņēmumu sadalījums pa nozarēm, pēc nodarbināto skaita
Transports un uzglabāšana
4249

Apstrādes rūpniecība
998

Profesionālie,
zinātniskie
un tehniskie
pakalpojumi

Tirdzniecība

233

Zvejn.

162

361
Pārējā
rūpniecība

Tautsaimniecības nozaru griezumā Rīgas brīvostā
dominē transporta un uzglabāšanas nozare – kravu
jūras un piekrastes ūdens transports, ūdens transporta
palīgdarbības, uzglabāšana un noliktavu saimniecība,
kā arī pārējās transporta palīgdarbības (16. att.). Liels
apgrozījums ir ar ostu saistītajiem vairumtirdzniecības
uzņēmumiem, kas veido 28 % no kopējā apgrozījuma.

Inf.

Avots: LURSOFT,
autoru aprēķini

Tiesa, vairumtirdzniecībā ir salīdzinoši neliels nodarbināto
skaits – 233 (17. att.). Salīdzinoši liels tiešais devums ir arī
apstrādes rūpniecībai, ko pamatā veido kuģu un peldošo
iekārtu būves, metāla izstrādājumu remonta, iekārtu
remonta, elektronisko iekārtu un elektroierīču remonta,
kā arī kuģu un laivu remonta un apkopes darbības. Tālākās
nozares devuma pieauguma prognozes aprakstītas 4. sadaļā.

Latvijas preču eksporta apjoms caur Rīgas brīvostu ir stabili palielinājies, sasniedzot gandrīz trešo daļu
no kopējā nosūtīto kravu apjoma. Ostas darbības ieguldījums Latvijas IKP ir vērā ņemams, katra pārkrautā
kravu tonna dod pienesumu valsts ekonomikai 10,7 EUR apmērā. Galvenais tālākais nosūtīto kravu apjoma
palielinājums saistās ar Latvijas produktu eksporta pieaugumu. Ieguldījumu dos arī ostas klastera uzņēmumu
un iestāžu tālākās darbības kvalitātes, efektivitātes un veiktspējas pieaugums, piesaistot daļu Latvijas eksporta
kravu, kuras šobrīd tiek virzītas caur Tallinas un Klaipēdas ostām, kā arī potenciāli izmantojot kombinētus
dzelzceļa un autotransporta pakalpojumus.
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4. LATVIJAS EKSPORTA KRAVU APJOMA PIEAUGUMA POTENCIĀLS
4.1. Vispārējie apsvērumi
2. tabula

Latvijas uzņēmēji par nākotnes plāniem pašlaik runā
piesardzīgi, uzsverot gan progresējošo neskaidrību par
nodokļu politiku nākamajos gados, gan arī situāciju
eksporta tirgos ģeopolitisko un ekonomisko procesu dēļ.
Arī nākošajā plānošanas periodā investīcijām pieejamo
ES fondu apmēri vēl nav zināmi, jo šobrīd aktīvs Eiropas
Savienības fondu plānošanas un stratēģisko investīciju
virzienu definēšanas darbs publiskajā sektorā 2021.2027. gada periodam vēl tikai ir uzsākts. Skaidrs, ka
Rīgas brīvosta nevar tiešā veidā ietekmēt nedz uzņēmēju
vēlmi investēt, nedz nodokļu politikas iespējamos
attīstības scenārijus, nedz Eiropas fondu 2021.-2027.
gadam plānošanas procesus. Vienlaikus, kopīgi ar ostā
strādājošajiem uzņēmumiem un potenciāli jauniem
investoriem pilnveidojot dažāda veida infrastruktūras
un pakalpojumu pieejamību ostas teritorijā, ir iespējams
ietekmēt loģistikas ķēdes izvēli eksportam un līdz ar to
arī Rīgas brīvostas attīstības perspektīvas.
Raugoties uz investīcijām un projektiem, kas tiek
veikti ražošanas efektivizācijai un produktivitātes
pieaugumam, tātad kopumā ražošanas paplašināšanai,
tomēr ir iespējams izdarīt kvalitatīvus secinājumus par
tuvākās nākotnes plāniem. Tā, piemēram, uzņēmēju
vērtējumā Rīgas un Pierīgas apstrādes rūpniecības
uzņēmumu (metālapstrāde, plastmasas ražošana, sūkņi,
elektroierīces, gumijas izstrādājumi u.c.) tuvāko 2-3 gadu
prioritātes saistās ar ieguldījumiem jaunu ražošanas
ēku un laboratoriju būvniecībā un ražošanas līniju
paplašināšanā. Līdz ar to ražošanas pieaugums varētu
sasniegt līdz pat 25 %. Būtiskas investīcijas (vairāk nekā
150 milj. EUR) esošo ražošanas jaudu palielināšanā
un ražošanas procesu efektivizēšanā šobrīd iegulda
un plāno ieguldīt kokapstrādes uzņēmumi, tādējādi
palielinot saražotās produkcijas apjomus.
Svarīgs transporta un tirdzniecības faktors ir laiks.
Katra papildu tranzīta diena samazina tirdzniecības
apjomus par 1 %, palielina pārvadājumu izmaksas
par 56 ASV dolāriem un palielina preces gala cenu
vidēji par 0,8 %.5 Laika pieaugums par 10 % samazina
divpusējās tirdzniecības apjomus par 5-8 % un noved pie
tirdzniecības vērtības samazināšanās par 5-25 %. Turklāt
nenoteiktība kavējumos vēl vairāk ietekmē tirdzniecības

5, 6, 7

Laika sensitivitātes indekss
Dzīvi dzīvnieki

2,590

Ķīmiskās vielas un radniecīgi produkti

1,659

Dažādi apstrādes rūpniecības izstrādājumi

1,257

Akmens, māla, stikla un betona izstrādājumi

1,224

Zinātniskie un profesionālie instrumenti

1,171

Gatavie metālizstrādājumi

1,100

Nemetāliskie minerāli

0,998

Mašīnas un iekārtas

0,905

Gumijas un plastmasas izstrādājumi

0,904

Papīrs un saskarnozaru izstrādājumi

0,881

Elektriskās mašīnas

0,788

Metāli

0,743

Poligrāfija un saskarnozaru produkti

0,703

Apģērbs

0,666

Neapstrādāta nafta un dabasgāze

0,665

Transporta aprīkojums

0,654

Pārtikas produkti

0,591

Mēbeles

0,585

Svaigas vai saldētas zivis, jūras produkti

0,577

Kokmateriāli un koka izstrādājumi

0,577

Tekstils

0,575

Lauksaimniecības produkti

0,433

Degviela un saistītie produkti

0,359

Tabaka

0,279

Mežsaimniecības izstrādājumi

0,268

Metāla rūdas un koncentrāti

0,000

Akmeņogles un brūnogles

0,000

Avots: OECD. The Competitiveness of Global Port-Cities;
Synthesis Report

samazināšanos. Kavēšanas iemesls atšķirīgi ietekmē
tirdzniecību – ja kavēšana rodas administratīvu iemeslu
dēļ (skat. detalizētāk šī pētījuma 5. sadaļā), ietekme
uz tirdzniecību ir lielāka nekā tad, ja tā ir saistīta ar
attālumu6.
Aizkavēšanās ir nozīmīgāka precēm, kas ātri bojājas
(2. tab.). Dzīvu dzīvnieku pārvadājumi ir visjutīgākie
laika ziņā, turpretī ogļu pārvadājumi ir vismazāk jutīgi.
To var secināt no aprēķiniem7 par produktu jutīgumu
pret kuģošanas laiku, kas atspoguļo piemaksu par gaisa
pārvadājumiem, ko nozares uzņēmumi ir gatavi maksāt,
lai izvairītos no papildu pārvadājumu dienas.

OECD. The Competitiveness of Global Port-Cities: Synthesis Report
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Competitiveness-of-Global-Port-Cities-Synthesis-Report.pdf
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18. attēls

Laika faktors ir būtisks loģistikas ķēdes
izvēlē. Gandrīz 3/4 no Rīgas brīvostā
pārkrautajām kravām ir šajā konceptā
laika ziņā mazjutīgas. Pārējos 27 %
veido izslēgtie neatšifrējamie posteņi,
piemēram, parējās beramkravas,
konteineri, Roll on/ Roll off kravas, bet
tikai 3 % ir laika ziņā nozīmīgas gatavo
metāla izstrādājumu kravas (izslēdzot
metāllūžņus). Šis aspekts lielā mērā
nosaka to kravu profilu, kuras šobrīd ir un
perspektīvā būs nozīmīgas ostai.
Latvijā pilsētās tiek ģenerēts vairāk nekā
2/3 no kopējās pievienotās vērtības, līdz
ar to ir svarīgi saprast, kādi ir attīstības
plāni ne tikai Rīgai un tās piegulošajām
teritorijām, kas jau minēts šajā sadaļā,
bet arī to, kāds ir pašu uzņēmēju redzējums par
attīstības iespējām reģionos. Lai noteiktu nākamo gadu
perspektīvu eksportējošiem uzņēmumiem un potenciālo
kravu plūsmu pieaugumu, kuru teorētiski būtu iespējams
novirzīt uz Rīgas brīvostu, tika veikta pilsētu un novadu

Aptaujā aptvertie Latvijas reģioni

pašvaldību vadītāju, vadošo speciālistu un atsevišķu
eksportētāju intervijas lielākajos un perspektīvākajos
attīstības centros Vidzemē, Latgalē un Zemgalē. Īsumā
summēsim interviju rezultātus, ņemot vērā augstāk
aprakstītos aspektus.

4.2. Vidzemes reģions

Valmiera

Valmiera ir Vidzemes ekonomiski aktīvākā pilsēta
un viena no visstraujāk augošajām pilsētām Latvijā.
Pašvaldības vadības ambīcijas ir vērstas gan uz esošo
uzņēmumu attīstību, gan, izmantojot ES atbalstu, tiek
plānota arī jaunu uzņēmumu piesaiste teritorijai. Kā
lielākais šķērslis vēl straujākai ražošanas attīstībai
tiek minēts darbaspēka trūkums (bezdarbs Valmierā
ir mazāks par 3%), ko gan esošie, gan potenciālie
investori nosauc par galveno investīciju kavēkli. Darbam
ar uzņēmējiem, kā esošo uzņēmēju monitoringam, tā
potenciālo piesaistei ir izveidota atsevišķa pilsētas
attīstības aģentūra (http://developvalmiera.lv/). Tās
rīcībā esošā informācija tiek apkopota un darbības
īstenotas, skatot Valmieru ne tikai savas teritorijas
griezumā, bet arī analizējot apkārtējā reģiona esošo
situāciju un attīstības iespējas.
Runājot par pilsētā esošajiem uzņēmumiem, pilsētas
vadība redz stabilu, bet tajā pašā laikā vienmērīgu
attīstību lielākajos Valmieras uzņēmumos. Kā lielākās
eksporta nozares ir jāmin ķīmiskās rūpniecības un stikla
šķiedras izstrādājumu ražošana, piena pārstrāde un

piena produktu ražošana, mēbeļu ražošana, graudaugu
eksports un lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde,
metālapstrāde, t.sk. pazemes rezervuāru, tvertņu,
tehnoloģisko šahtu ražošana. Nākotnē Valmieras
pašvaldība cer piesaistīt investorus divām jaunām
ar ES fondu atbalstu sakārtotām teritorijām – bijušā
Valmieras gaļas kombināta teritorija ar tajā esošajiem
ražošanas korpusiem un iekārtotā jaunā teritorija,
kura pilsētas vadības skatījumā būtu atbilstoša jauna,
augstas pievienotās vērtības kokmateriālu izstrādājumu
ražošanas uzņēmuma piesaistei.
No Valmieras tuvākās apkārtnes eksporta produkciju
ražojošiem uzņēmumiem ir jāatzīmē kokapstrādes
uzņēmumi, kā arī divos blakus novados esošie kūdras
pārstrādes uzņēmumi, kuru produkcija tiek sūtīta
galvenokārt uz Skandināviju un Nīderlandi. Tieši
kūdras pārstrādes uzņēmumos šobrīd tiek veikti
lielākie ieguldījumi. To apgrozījums pēdējos gados ir strauji
audzis, tiek prognozēts vēl papildus izstrādes apjoma
pieaugums arī tuvākajos gados. Tiesa, kūdras nozares
apgrozījumu var ietekmēt arī laika apstākļi vasarā.
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Produkcijas nosūtīšanai uzņēmumi izmanto ostu
pakalpojumus. Šobrīd nosūtīšana notiek konteineros caur
Skultes ostu.
Valmierā bāzējas arī Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība VAKS, kura savu darbību
(graudu uzglabāšana un eksports) ir izvērsusi visā
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Vidzemē, kā arī lielākajā daļā Latgales. Šobrīd
sabiedrība lielākos ieguldījumus veic, lai nodrošinātu
lielāku apjomu uzglabāšanai, kas ir saistāms tieši ar
loģistikas sastrēgumu ražas novākšanas un nosūtīšanas
laikā. Uzņēmums izmanto Rīgas un Liepājas ostas
pakalpojumus.

Smiltene

Smiltene un Smiltenes novads kā uzņēmējdarbības
attīstības centrs pamatoti tiek nosaukts kā otrs
visstraujāk augošais Vidzemes reģionā. Smiltenes
novada lielākie eksportējošie uzņēmumi ir kokapstrādes
nozarē. Uzņēmumi šobrīd veic investīcijas papildus
jaudas attīstībā, tādējādi plānojot apjoma pieaugumu
līdz 20 % gadā. Tiesa, šobrīd kokapstrādes uzņēmumi,
kuru eksporta tirgus lielā mērā ir arī Vācija, vēl izjūt
kokmateriālu pārprodukcijas krīzi un cenu kritumu, kas
saistīts ar vētras postījumiem Vācijā, taču prognozes
liecina par tirgus normalizēšanos jau tuvākajos mēnešos.
Uzņēmumi, kuri kokmateriālu produkciju eksportē

uz Japānu, tirgus svārstības neizjūt, līdz ar to neparedz
ražošanas apjomu samazināšanos.
Ievērojamas investīcijas, ieskaitot jaunu teritoriju
iegādi, lai paplašinātu ražošanu, veic industriālo
tekstila un ādas izstrādājumu ražošanas uzņēmums,
kurš izgatavo inovatīvus produktus tādiem nozīmīgiem
pasaules uzņēmumiem kā Volvo, Scania un Bombardier.
Prognozētais ikgadējais apjoma pieaugums sasniedz
20 %. Jaunas investīcijas un eksporta tirgus
paplašināšanu plāno arī novadā esošie pārtikas
pārstrādes uzņēmumi.

Cēsis

Cēsu pašvaldība savu eksportējošo uzņēmēju situāciju
vērtē kā stabilu, kas pakāpeniski attīstās. Pilsētā ir
divi salīdzinoši lieli – koksnes izstrādājumu un pārtikas
produkcijas – uzņēmumi, kuri ievērojamu daļu savas
produkcijas eksportē. Kā perspektīvu un augošu

uzņēmumu (ikgadējais apgrozījuma pieaugums pārsniedz
40%) ar eksporta tirgu Skandināvijā pašvaldība min
augstas kvalitātes logu un durvju ražotāju. Taču jaunu,
eksportējošu uzņēmumu ienākšana novadā pašlaik netiek
prognozēta.

4.3. Zemgales reģions

Jelgava

Jelgava ir lielākais Zemgales attīstības centrs ar jau esošu
un potenciāli augošu ekonomiku. Pilsētas pašvaldība
pamatoti lepojas, ka šobrīd padomju laika autobūves
ražošanas giganta Rīgas autobusu fabrika (RAF) lielās
teritorijas un ražošanas korpusi, kuri pēc RAF sabrukuma
pārvērtās degradētās teritorijās, jau ir (tostarp ar ES
fondu atbalstu) pārvērsti industriālajos parkos. Tie iegūst
aizvien jaunus nomniekus. Pilsētas vadība ir pārliecināta
arī par aizvien pieaugošu uzņēmējdarbības attīstību.

Īstenojot ES fondu atbalsta programmas, sagatavošanas
stadijā ir jaunu ražošanas teritoriju izveide. Tajās ir
plānots piesaistīt privātos investorus jaunu ražošanas
uzņēmumu izvietošanai. No pilsētā un tai piekļautajās
teritorijās esošo uzņēmumu klāsta pilsētas vadība uzsver
uz eksportu vērstos metālapstrādes, līmētu masīvkoku
paneļu, koka karkasu konstrukciju, automobiļu
industrijas, pārtikas rūpniecības uzņēmumus – tajos tiek
prognozēta straujākā attīstība tuvāko gadu laikā.
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Ar izaicinājumiem attiecībā uz kravu eksportu caur
Rīgas brīvostu saskaras Latvijas lielākie graudaugu
eksportētāji. Šobrīd lielākais Latvijas lauksaimniecības
kooperatīvs Latraps (biedru skaits – 1046 zemnieku
saimniecības, kopējais biedru izaudzētais graudaugu
apjoms – tuvu 2 milj. tonnu gadā) saskaras ar
loģistikas infrastruktūras izaicinājumiem, lai palielinātu
graudu eksporta apjomu, virzītu caur Rīgas ostu.
Šobrīd Latraps lielāko daļu produkcijas (90%) virza
caur Liepājas un Ventspils ostām (lai arī attālums
ir lielāks nekā līdz Rīgai). Pamatā tas ir saistīts ar
diviem aspektiem. Pirmkārt, neatbilstošā pilsētas
ielu un pievedceļu infrastruktūra nokļūšanai ostā un,
otrkārt, ostas terminālu infrastruktūras neatbilstība

18

produkta apstrādes kvalitātes prasībām. Īpaši svarīgi
būtu šāda termināla/-u izveidi apsvērt Daugavas
kreisajā krastā – ar mērķi atslogot pilsētas centra
daļas esošo pievadinfrastruktūru, kura šobrīd rada
apgrūtinājumus graudaugu ražas novākšanas sezonas
laikā. Kooperatīvs ir izvērtējis arī iespēju investēt kādā no
ostas termināliem, lai izveidotu atbilstošu infrastruktūru,
taču šāda projekta realizācija dažādu apsvērumu dēļ
vēl nav izdevusies. Šis ir potenciāls produktu segments,
jo arī lielākās graudaugu platības Lietuvas teritorijā ir
ģeogrāfiski tuvākas Rīgas ostai nekā Klaipēdai, līdz ar to
šis produktu segments būtu izvērtējams kā perspektīvs.

Jēkabpils

Jēkabpils un tās apkārtējās teritorijas ekonomika tiek
raksturota kā pakāpeniski augoša un savu nozīmīgu
lomu pildoša kopējā Latvijas ekonomikā. To nodrošina
labs ģeogrāfiskais izvietojums un attīstīta transporta

(īpaši dzelzceļa) infrastruktūra. Tai pašā laikā tiek atzīts,
ka noteicoša loma ekonomikas attīstībā šobrīd ir un arī
nākotnē tiek prognozēta tieši kokapstrādei.

4.4. Latgales reģions
Latgales plānošanas reģions ar tā pakļautībā esošo
Latgales reģiona attīstības aģentūru nodrošina
pārskatāmu uzņēmējdarbības monitoringu un informāciju
par uzņēmējdarbības vidi katrā Latgales novadā
(https://lpr.gov.lv/lv/luc/pasvaldibu-uznemejdarbibasvides-parskati/). Ievērojams uzņēmējdarbību
stimulējošais faktors būs Latgales atbalsta programmas
gaitā izveidotā Latgales speciālā ekonomiskā zona,

kuru likums ļauj veidot visā Latgales teritorijā. Kopumā
Latgales reģiona galveno eksportējošo uzņēmumu klāstā
ievērojamu pienesumu dod pārtikas pārstrāde (Preiļi,
Daugavpils, Krāslava). Šajās pašvaldībās tiek prognozēta
tālāka pārtikas pārstrādes industrijas uzņēmumu
izaugsme. Pētījuma ietvaros tuvāk tika analizēti
Daugavpils pilsētā un Līvānu novadā esošie perspektīvie
uzņēmumi.

Daugavpils

Daugavpils pašvaldības mājaslapā
(https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/
uznemejdarbiba-daugavpili/) jauni investori tiek aicināti
ieguldīt jaunu ražotņu izveidē. Puse esošo uzņēmumu
eksportē, tie arī ir vērtējami kā perspektīvākie ar
augošiem apjomiem un potenciālu eksporta apjomu
pieaugumā. Galvenokārt tie ir ar ārzemju kapitāla
iesaisti izveidotie uzņēmumi. Tuvākajā perspektīvā,
tostarp ar ES fondu atbalstu ražošanas paplašināšanu

plāno uzņēmumi, kas saistīti ar augstas kvalitātes
kabeļu ražošanu medicīnas, militārās, aerokosmiskās
rūpniecības u.c. vajadzībām. Perspektīvs ir pieaugums
lauksaimniecības tehnikas komplektējošo detaļu
ražošanā, rapša dalītāju ražošanā, vadu un kabeļu
ražošanā automobiļu industrijai. Daugavpils ir pilsēta
ar lielu attīstības potenciālu un, prasmīgi izmantojot
pieejamos atbalsta instrumentus, ir visi priekšnoteikumi
jaunu, uz eksportu orientētu ražošanas jaudu piesaistei.
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Līvāni

Līvānos un Līvānu novadā tiek prognozēta strauja
industriālās optiskās šķiedras eksporta produktu
ražošanas izaugsme. Kūdras ražotāju plāni attiecībā uz

ražošanas apjomu strauju kāpināšanu tiek saistīti arī ar
labvēlīgu Rīgas brīvostas pakalpojumu piedāvājumu, jo
kravu nosūtīšanai ir nepieciešams jūras transports.

Kopumā, vērtējot kā pašvaldību un eksportētāju
interviju rezultātus, tā arī Latvijas tautsaimniecības
makroekonomikas attīstības prognozes tuvākajiem
gadiem, var secināt, ka ir zināms potenciāls un iespējas
palielināt Latvijas produktu eksporta plūsmu caur Rīgas
brīvostu. Kopš 2013. gada Latvijas kopējais preču
eksports tonnās ir audzis stabili un ļoti vienmērīgi,
kas ļauj cerēt, ka arī tuvākajos gados kopējais
eksporta apjoms palielināsies. Vienlaikus pastāv
vairāki riski. Pirmkārt, joprojām ir liela neskaidrība
par kopējo globālās ekonomikas attīstību (ASV - Ķīnas
tirdzniecības kari, dažādas sankcijas, Brexit), kas tiešā
veidā var negatīvi ietekmēt Latvijas ražotāju eksporta
iespējas. Otrkārt, caur ostām transportēto Latvijas
kravu piedāvājumu var ietekmēt dažādi vienreizēji,
iepriekš neparedzami faktori. Piemēram, graudu raža
un kūdras ieguve ir cieši saistīta ar laika apstākļiem,
atsevišķām preču grupām eksporta apjomu var
ietekmēt cenu svārstības ārējos tirgos (kā 2019. gadā
tas notiek ar kokapstrādes produkciju, ko ietekmē
būtiska apaļkoku pārprodukcija Rietumeiropā sakarā ar

vētras postījumiem Vācijā un sekojošo egļu mizgraužu
ekspansiju). Treškārt, valdības struktūrpolitika ir vērsta
uz preču eksporta vērtības palielināšanu, t.i., augstākas
pievienotās vērtības produkcijas eksportu. Tas nozīmē,
ka vidējā termiņā eksporta vērtība eiro izteiksmē augs
straujāk nekā eksporta apjoms tonnās. Ņemot vērā
iepriekš minēto, ir paredzams, ka līdz 2023. gadam
kopējais Latvijas preču eksports varētu ik gadu vidēji
palielināties par 3,2 %, 2023. gadā sasniedzot 25 milj.
tonnu (par 3,6 milj. tonnu vairāk nekā 2018. gadā).
Savukārt, modelējot Rīgas brīvostas iespējas ar aktīvāku
intervenci, ir potenciāls apkalpot līdz pat 51 % no
kopējām Latvijas eksporta kravām; 2023. gadā tas būtu
12,8 milj. tonnu Latvijas izcelsmes kravu jeb par 3 milj.
tonnu vairāk nekā 2018. gadā. Ilgtermiņā kravu plūsmas
caur Rīgas brīvostu pozitīvi var ietekmēt RailBaltica
dzelzceļa būvniecība un plānotā Salaspils loģistikas
centra izveide. Kombinācijā ar jau esošo dzelzceļa
infrastruktūru tas rada iespējas koncentrēt vērā
ņemamus kravu apjomus ļoti nelielā attālumā no Rīgas.

Apkopojot pilsētu un novadu vadītāju un uzņēmēju viedokļus, var secināt, ka, neskatoties uz kopējo
nogaidošo pieeju, 2018. un 2019. gadā ir veiktas un nākamajos gados tiek plānotas investīcijas un darbības,
kas prognozējami novedīs pie eksportspējīgas produkcijas ražošanas tālāka pieauguma. Taču jāsaprot, ka
šis pieaugums nebūs straujš. Šī pieauguma apjoms nespēs ilgtermiņā pilnā mērā kompensēt prognozējamo
tranzīta kravu apjoma samazināšanos. Minimālā scenārija varbūtības samazināšanai nevar iztikt tikai ar
iespējamo eksporta kravu pieaugumu, ir nepieciešams veikt arī citus Rīgas brīvostas attīstību un konkurētspējas
pieaugumu veicinošus pasākumus.
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5. RĪGAS BRĪVOSTAS KLASTERA VEIKTSPĒJAS TĀLĀKA PILNVEIDOŠANA
5.1. Loģistikas pakalpojumu ķēde
Faktiski ikviena klienta vajadzība ir kravas pārvietošana
no vienas vietas uz citu ar vai bez apstrādes un/vai
glabāšana izejas punktā un/vai galamērķī. Tas nozīmē,
ka ostas pievilcību klientiem, ostas izvēli savu kravu
pārvadāšanai salīdzinājumā ar citām ostām, kā arī
ar dzelzceļu un autotransportu ir jāskata kompleksi,
integrējot visus dažādos tehniskos, finansiālos,
normatīvos, drošības aspektus.
Rīgas brīvosta nodrošina specifisku infrastruktūru
(hidrotehniskās būves, iekšējie transporta,
inženiertehniskie un elektronisko sakaru tīkli) un vairākus
pakalpojumus (velkoņi, ledlauži, loči, drošība). Papildus
tam daudzi ar ostu saistītie uzņēmumi un iestādes veic
lielu daudzumu dažādu darbību, kas nepieciešamas
sekmīgai kravu pārvietošanai, tai skaitā (bet ne tikai):
•
•
•
•
•
•

•
•

kravas transportēšanas ceļa izvēli un izstrādi;
kravu transportu uz ostu/ no ostas, izmantojot
dzelzceļa un/vai autopārvadājumus;
noliktavu pakalpojumus, krājumu vadību, kravu
apstrādi/ražošanu, iesaiņošanu;
ostas iekšējos pārvadājumus;
kravu iekraušanu/izkraušanu;
pasūtījumu izpildi, nodrošinot adekvātu kvalitāti,
izmaksas, kravu atsekojamību, piegādes termiņus,
drošību;
informācijas plūsmu apstrādi, kravu un kuģu
ienākšanas / apkalpošanas plānošanu un uzskaiti;
muitas, veterināro, fitosanitāro, robežkontroli.

Nevar analizēt Rīgas brīvostas funkcionēšanu un
tālāko attīstību un kravu piesaisti izolēti no pārējiem
partneriem, jo kravu pārvietošanas procesā ostas
pakalpojumi ir svarīgs, bet tikai viens no vairākiem
ķēdes posmiem. Turklāt klienti kravu pārvietošanai
galvenokārt kontaktējas ar kravu ekspeditoriem un
stividoruzņēmumiem. Pievienotās vērtības ķēde arī šajā
gadījumā ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms.
Perfekta ostas darbība nebūs pietiekams nosacījums
klientu izvēlei par labu ostas izmantošanai savu kravu
pārvietošanai, ja kāds no pārējiem dienestiem nespēs
nodrošināt atbilstošu kapacitāti attiecīgo funkciju
izpildei, ja nebūs izveidota teicama informatīvā
un funkcionālā sasaiste un sadarbība starp visiem
partneriem.
Tāpēc, izvērtējot gan ostas šī brīža darbību, gan
perspektīvas, nevar aprobežoties tikai ar ostas darbības
analīzi un pilnveidošanu. Rīgas brīvostas interesēs ir
attīstības programmā skatīt visu partneru (klastera)
kopējo darbību, to monitorējot un partneru darbu
vienojot, koordinējot un sinhronizējot kopējās loģistikas
ķēdes veiktspējas pieaugumam. Pasaules Banka loģistiku
definē kā pakalpojumu tīklu, kas nodrošina preču fizisku
pārvietošanu, tostarp pāri robežām9.

Šo prasību un darbību izpildi nenodrošina un nevar
nodrošināt Rīgas brīvosta, ir nepieciešama cieša, labi
koordinēta sadarbība ar apmēram 200 iesaistītajiem
partneriem, kuri veido vienoto ostas klasteri8. Tie ir:
•
•
•
•
•
•
•
•

8
9

35 stividoruzņēmumi,
31 kuģu aģentēšanas uzņēmums,
9 noliktavu saimniecības uzņēmumi,
8 velkoņu un bunkurēšanas pakalpojumu sniedzēji,
3 kuģu būves un remonta uzņēmumi,
6 ražošanas uzņēmumi,
≈90 uzņēmumi, kas sniedz citus kravu un kuģu
apkalpošanas pakalpojumus,
robežkontroles un ostas kontroles dienesti u.c.

Rīgas brīvostas attīstības programma 2019. – 2028. gadam http://rop.lv/lv/klientiem-un-investoriem/attistibas-programma.html
The World Bank; Logistics Performance Index. https://lpi.worldbank.org/
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19. attēls

5.2. Loģistikas veiktspējas indekss

LPI analizē valstu veiktspēju divās dažādās
perspektīvās – starptautiskā un vietējā.
Starptautiskajā rakursā komplekso globālo LPI
indeksu papildus dažādiem datiem veido daudzu
valstu (novērtējamās valsts tirdzniecības partneru)
nozares ekspertu vērtējums skalā no 1 (ļoti slikti) līdz 5
(ļoti labi). Kopējo integrēto indeksu vienādā īpatsvarā
veido 6 komponentes, kuras ir izvēlētas, pamatojoties
uz teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem, kā arī
uz loģistikas nozares profesionāļu pieredzi. Tās ir:
•
•
•
•
•
•

muitas un citu robežkontroles dienestu dokumentu
noformēšanas un robežas šķērsošanas efektivitāte;
tirdzniecības un transporta infrastruktūras
kvalitāte;
konkurētspējīgu kravu transportēšanas cenu
pieejamība;
loģistikas pakalpojumu kompetences un kvalitātes
līmenis;
klienta iespēja izsekot savus sūtījumus;
iespēja piegādāt sūtījumus saņēmējiem plānotajā
vai paredzamajā piegādes laikā.

LPI
4,0
Piegāžu
savlaicīgums

2,0
Kravu
atsekojamība

Infrastruktūra

Loģistikas
kompetence

Konkurētspējīgas
cenas

Latvija

Lietuva

Igaunija

Avots: Logistics Performance Index 2018

Muita
3,0

20. attēls

Latvijas 2018. gada un agregētais LPI
LPI
4,0
Piegāžu
savlaicīgums

Muita
3,0

2,0
Kravu
atsekojamība

Infrastruktūra

Loģistikas
kompetence

Konkurētspējīgas
cenas

LPI 2018

LPI agregātais

Avots: Logistics Performance Index

LPI, protams, ir vērtējums valsts mērogā. Vienlaikus
statistika rāda Latvijas ostu nospiedošo īpatsvaru
ārējā tirdzniecībā, savukārt Rīgas brīvosta ir Latvijas
lielākā osta. Tas nozīmē, ka Rīgas brīvostas ieguldījums
LPI vērtējumā ir pietiekami liels, lai LPI vērtējumu
kvalitatīvi ņemtu vērā, arī analizējot Rīgas brīvostas
klastera pakalpojumus.

Loģistikas veiktspējas indekss (Logistics
Performance Index) Baltijas valstīm, 2018. gads

21. attēls

Loģistikas varētspēja indekss Latvijai un Vācijai, 2018. gads
LPI
4,0
Piegāžu
savlaicīgums

Muita
3,0

2,0
Kravu
atsekojamība

Infrastruktūra

Loģistikas
kompetence

Konkurētspējīgas
cenas

Latvija

Vācija

Avots: Logistics Performance Index

Klienta lēmums, izvēloties transporta veidu un
koridoru savas kravas nosūtīšanai, lielā mērā ir
subjektīvs process, kas ir balstīts uz iepriekšējo
pieredzi, biznesa partneru un citu paziņu
rekomendācijām, kā arī uz dažādiem analītisko
firmu publicētajiem novērtējumiem. Pasaules
Bankas regulāri publicētais Logistics Performance
Index (LPI) ir populārs globāla mēroga (2018. gada
izdevums aptver 160 valstis) salīdzinošs analītisks
pētījums par pasaules valstu loģistikas nozares
veiktspēju, kura pamatā ir gan statistika, gan
nozares ekspertu vērtējums. Tas no vienas puses
palīdz ikvienam izvēlēties sev pievilcīgāko (klientam
draudzīgāko) loģistikas ķēdi, no otras puses – palīdz
valstīm saskatīt izaicinājumus un noteikt iespējas
loģistikas ķēdes pilnveidošanai. Indeksa veidošanas
metodika aptver loģistikas ķēdi atbilstoši iepriekšējā
nodaļā aprakstītajam daudzu partneru kopdarbības
principam.
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Ir nozīmīgi nedaudz sīkāk analizēt Latvijas loģistikas
veiktspējas vērtējumu, izmantojot LPI indikācijas.
Izmantota salīdzinošā analīze (benchmarking analysis)
ar līdzīgiem konkurentiem (peers) - Latvijas gadījumā tie
viennozīmīgi ir Lietuva un Igaunija. Arī šajās valstīs (pie
Klaipēdas un Tallinas ostu salīdzināma ar Rīgas brīvostu
kravu apgrozījuma) lielāko ostu īpatsvars kopējā valstu
ārējās tirdzniecības bilancē ir liels, līdz ar to pastāv
savstarpējais iespaids starp valsts un tās lielākās ostas
vērtējumiem kā pozitīvā, tā arī negatīvā nozīmē.
Globālais LPI indekss un to veidojošo komponenšu
vērtējums Baltijas valstīm parādīts 19. attēlā.
Diemžēl salīdzinājums liecina, ka Latvijas loģistikas
ķēdes vērtējums ir sliktākais Baltijas valstu vidū,
visās komponentēs tas atpaliek no Igaunijas un tikai
infrastruktūras vērtējumā apsteidz Lietuvu. Latvijas
gadījumā pastāv izaicinājumi attiecībā uz visām
komponentēm, kas atspoguļojas kompleksajā vērtējumā.
Atsevišķo komponenšu vērtējumi ir robežās no 2,69
(loģistikas kompetence) līdz 2,98 (infrastruktūra), kas
visi ir zem vidējā vērtējuma. Tas nozīmē, ka ir bijis vairāk
slikto nekā labo ekspertu novērtējumu, arī izmantotie
skaitliskie indikatori nav īpaši labi. Atšķirības starp
vērtējumiem faktiski ir tuvu statistisko kļūdu iespaidam.
Jāatzīmē, ka novērtējumi gadu gaitā ir samērā
svārstīgi. Tā 2018. gadā ir otrais zemākais vērtējums
kopš indeksa veidošanas sākuma. Šādu svārstību
izlīdzināšanai tiek veidots agregētais LPI, ņemot vērā
pēdējo četru vērtējumu (2012., 2014., 2016. un
2018. gada novērtējums) rezultātus (20. att.), un tas
Latvijai ir nedaudz augstāks.

22

Vēl sliktāk Latvijas rādītāji izskatās, salīdzinot ar
globālo līderi Vāciju (21. att.). Kopumā, raugoties uz LPI
rādītājiem, var secināt ka pilnveidojumi noteikti vajadzīgi
visos aspektos.
Protams, nav un nevar būt pārliecinošas informācijas
par to, cik LPI ir nozīmīgs vienam vai otram klientam.
Tomēr ir skaidrs, ka izvēlē starp Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas transporta koridoriem tas spēlē pietiekami
nozīmīgu lomu, jo klientam ir opcija – varbūt izdevīgāk
(lētāk, drošāk) kravu virzīt caur Klaipēdu, vai Tallinu?
Respondenti, kuru pārstāvēto uzņēmumu mātes
kompānija ir kādā no ES valstīm, norāda, ka viņi saņem
norādījumus, kuru loģistikas ķēdi izmantot gatavās
produkcijas nosūtīšanai. Tātad mātes kompānijai LPI ir
nozīmīgs informācijas avots.
Vietējais LPI vērtējums atšķirībā no globālā nav viens
komplekss indekss, tas sastāv no attiecīgās valsts
loģistikas ekspertu vietējās loģistikas vides vērtējuma,
kas iekļauj galveno procesu un institūciju vērtējumu.
Veiktspējas vērtēšanai tiek izmantoti vairāki faktori,
integrētais vērtējums, un līdz ar to valstu savstarpējais
rangu salīdzinājums netiek veidots. Piedāvāto faktoru
klāstā ir daudz rādītāju, kuri attiecas tieši uz ostām.
3. tabulā ir apkopots ar ostu darbību saistīto faktoru
salīdzinājums Baltijas valstīs. Arī šajā salīdzinājumā
Latvija zaudē Lietuvai un Igaunijai.

2. tabula

Ekspertu vērtējums par atsevišķiem loģistikas vides faktoriem Baltijas valstīs, 2018. gads
Respondenti, kas vērtē kā…

Latvija

Lietuva

Igaunija

Ostas izmaksas

Augstas/ļoti augstas

0%

0%

0%

Dzelzceļa izmaksas

Augstas/ļoti augstas

100%

50%

50%

Ostas infrastruktūras kvalitāte

Zema/ļoti zema

50%

0%

0%

Noliktavu/pārkraušanas pakalpojumu kvalitāte

Augsta/ļoti augsta

50%

100%

100%

Stividorkompāniju darba kvalitāte

Augsta/ļoti augsta

50%

100%

100%

Muitas, veterinārās, fitosanitārās kontroles darba kvalitāte

Augsta/ļoti augsta

0%

100%

100%

Veterinārās, fitosanitārās kontroles darbības caurredzamība

Ir vienmēr vai gandrīz vienmēr

50%

100%

100%

Savlaicīgas adekvātas informācijas sniegšana par normatīvām izmaiņām

Ir vienmēr vai gandrīz vienmēr

0%

100%

100%

Paātrināta muitošana tirgotājiem ar augstu atbilstības līmeni

Ir vienmēr vai gandrīz vienmēr

50%

100%

100%

Izmaiņas muitas un citās procedūrās kopš 2015.g.

Uzlabots/daudz uzlabots

0%

100%

50%

Izmaiņas infrastruktūrā kopš 2015.g.

Uzlabots/daudz uzlabots

0%

100%

50%

Loģistikas normatīvā vide

Uzlabots/daudz uzlabots

0%

100%

50%

Neformālie maksājumi

Uzlabots/daudz uzlabots

0%

100%

0%
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5.3. Latvijas uzņēmēju aptauja
Šī pētījuma ietvaros tika veikta Latvijas eksportējošo
uzņēmumu aptauja, lai analizētu Rīgas brīvostas
pievilcību eksportētājiem un līdz ar to caur Rīgas
brīvostu transportējamā Latvijas eksporta apjoma
pieauguma iespējas. Tika izmantota globālā LPI metodika,
respondenti tika aicināti vērtēt LPI izmantojamās
komponentes integrētā vērtējuma formēšanai. Kopumā
94 uzņēmumi tika aicināti elektroniskā anketā izteikt
savu vērtējumu divos skatījumos, tagad jau konkrēti par
situāciju Rīgas brīvostā.
Salīdzinājumā ar LPI 2018 Rīgas brīvostas pašreizējās
situācijas vērtējums ir labāks visos aspektos (22. att.).
Tam par iemeslu var būt gan tas, ka Rīgas brīvostas
(klastera) veiktspēja ir augstāka nekā Latvijas loģistikas
veiktspēja kopumā, gan arī tas, ka LPI 2018 faktiski
balstās uz 2016.-2017. gada datiem un vērtējumu,
un kopš tā laika ir notikuši uzlabojumi. Katrā ziņā

salīdzinājumā ar 2018. gadu skaidri redzams, ka
respondentu atbildēs nav vērojams Latvijā bieži
tik ierastais negatīvi tendētais vērtējums pašmājās
notiekošajiem procesiem.
Otrajā jautājumu grupā respondenti tika lūgti definēt
klientiem vēlamo loģistikas veiktspējas līmeni, kurš
gan apmierinātu pašreizējos ostas klientus, gan būtu
stimuls jauniem klientiem izvēlēties Rīgas brīvostu kravu
transportēšanai. Pašreizējās un vēlamās situācijas
salīdzinājums (23. att.) skaidri norāda uz vājākajiem
posmiem Rīgas brīvostas kopējā klastera funkcionēšanā,
tātad – uz primāri vēlamajiem un nepieciešamajiem
pilnveidojumiem Latvijas preču eksportētāju
skatījumā. Infrastruktūras kvalitāte un muitas un citu
robežinstitūciju darbības efektivitāte ir tie faktori, kuros
atšķirība starp esošo un vēlamo situāciju ir vislielākā.

22. attēls

23. attēls

Pašreizējās situācijas vērtējums
respondentu skatījumā salīdzinājumā
ar 2018. gada LPI

Pašreizējās un vēlamās situācijas Rīgas
brīvostā vērtējums respondentu skatījumā

LPI
5,0

LPI
5,0

Piegāžu
savlaicīgums

Muita

4,0

3,0

2,0

2,0
Infrastruktūra

Loģistikas
kompetence

Konkurētspējīgas
cenas

LPI 2018

Avots: Autoru veiktā uzņēmumu aptauja

Muita

4,0

3,0

Kravu
atsekojamība

Aptauja

Piegāžu
savlaicīgums

Kravu
atsekojamība

Infrastruktūra

Loģistikas
kompetence

Vēlamā situācija

Konkurētspējīgas
cenas

Pašreizējā situācija

Avots: Autoru veiktā uzņēmumu aptauja

5.4. Rīgas brīvostas infrastruktūras kvalitātes pilnveide
Vislielākie uzlabojumi pēc kravu nosūtītāju domām
nepieciešami infrastruktūras sakārtošanā. 3. tabulā
redzams, ka puse no respondentiem vērtē Latvijas
ostu infrastruktūras kvalitāti kā zemu, turpretim pret
Igaunijas un Lietuvas ostu infrastruktūras kvalitāti
pretenziju nav. Turklāt neviens respondents nav atzīmējis
uzlabojumus Latvijas ostu infrastruktūras kvalitātē kopš

2015. gada, kamēr puse respondentu atzīmē Igaunijā
un 100% respondentu - Lietuvā veiktos uzlabojumus
infrastruktūras sakārtošanā. Kā būtiskas problēmas
respondenti norāda gan ostas piestātņu dziļumu,
gan kravu piegādes neērtības, tai skaitā (bet ne tikai)
autotransporta piekļuves problēmas Rīgas – Stokholmas
prāmim Rīgas piestātnē.
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Divi Rīgas brīvostas attīstības programmas stratēģiskie
mērķi (SM) paredz darbības un definē to izpildes
rezultatīvos rādītājus kuģu apkalpošanas (SM6) un
sauszemes (SM7) fiziskās infrastruktūras dažādu
komponenšu uzturēšanai un attīstībai. Pozitīvi
vērtējams tas, ka abi mērķi ietver ne tikai ar kuģu ceļu
un hidrotehnisko būvju uzlabošanu un modernizāciju
saistītas darbības, bet arī ārējās transporta (dzelzceļa,
autotransporta, pilsētas satiksmes) un elektroapgādes
infrastruktūras pilnveidošanu. Papildus SM8 aptver arī
ostas drošības un aizsardzības sistēmas tālāku attīstību.
Respondentu norādītās ostas infrastruktūras problēmas
ļauj ieteikt vēl vairākus pasākumus mērķu sasniegšanai.
Statistikas dati liecina par termināļu pietiekamu jaudu
esošā kravu apjoma apstrādei un arī pieaugumam
(24. att.). Graudaugu eksportētāji gan norāda uz
nepietiekamu piestātņu kapacitāti un to neatbilstošu
kvalitāti graudaugu eksportam ražas novākšanas
sezonas laikā. Turklāt tiek pausts vērtējums, ka daļā
ostas teritorijas, kas šobrīd tiek izmantota kravu
pārkraušanai, ir zemas kvalitātes fiziskā infrastruktūra
(betonētu/asfaltētu kraušanas laukumu trūkums,
pievedceļu nepietiekoša kapacitāte), kas nesekmē ne
ostas darbību, ne tās tēlu klientu skatījumā. Brīvostas
pārvaldei kopīgi ar esošajām stividorkompānijām un
teritorijas nomniekiem būtu jāizstrādā kopīgs redzējums
ostas infrastruktūras attīstībai.
Respondenti atzīmē arī dažādu tipu kravām piemērotu
noliktavu telpu trūkumu Rīgas brīvostas teritorijā.
Noliktavu platība nav pietiekama pat esošā kravu apjoma
plūsmas nodrošināšanai. Būtu nepieciešams veidot
kopīgus risinājumus ar ostas teritorijā strādājošajiem
komersantiem kravu apstrādes jaudu palielināšanai,
tādā veidā radot augstāku pievienoto vērtību.
Nepietiekamā noliktavu apjoma dēļ pirmapstrādes un
arī dziļākas apstrādes rūpniecības jaudas nav pieejamas
ostas teritorijā, tāpēc tiek veikta šo kravu apstrāde ārpus
Rīgas brīvostas teritorijas. Vienlaikus viens no Rīgas
brīvostas attīstības programmas vīzijas uzstādījumiem
vēsta: Rīgas brīvosta ir ilgtspējīgs Baltijas mēroga
biznesa, ražošanas uzņēmumu un investīciju piesaistes
centrs ar būtisku pienesumu tautsaimniecībai10.
Noliktavu būvniecība, tostarp izmantojot šodien
izīrētās, bet neizmantotās ostas teritorijas, būtu
detalizēti jāanalizē ostas kravu apgrozījuma un
ieņēmumu, kā arī devuma tautsaimniecībai pieauguma
kontekstā.

10
11

24

Izvēloties pievilcīgāko loģistikas ķēdi, kravas nosūtītājam
ir svarīgi, cik tuvu atrodas pirmais loģistikas ķēdes
partneruzņēmums. Arī respondentu komentāros
preču transportēšanas attālums līdz Rīgas brīvostai
tika atzīmēts kā būtisks faktors. Šajā ziņā, protams,
autotransportam ir milzīgas priekšrocības. Lai tās
ekonomiski pamatotās robežās samazinātu, ir vērts
apsvērt Rīgas brīvostas attālinātās pārstāvniecības
izveidi definētajā savas darbības areālā, tādējādi virtuāli
samazinot klienta attālinātību no ostas11.
24. attēls

Rīgas brīvostas termināļu pārkraušanas
jauda un noslodze pa kravu segmentiem,
2018. gads, milj. t
40
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0
Beramkravas
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Lejamkravas
Konteinerkravas
Jauda

Kravas apjoms

Avots: Rīgas brīvostas pārvalde

Rīgas brīvostas attīstības programma 2019. – 2028. gadam http://rop.lv/lv/klientiem-un-investoriem/attistibas-programma.html
Izmantojot līdzīgu konceptu, darbojas Hamburgas osta, kuras termināļi ir izvietoti ne tikai Vācijā, bet arī Čehijā, Slovākijā, Polijā, Austrijā un Ungārijā
(skat. https://www.metrans.eu/), arī Lībekas ostas meitas uzņēmums European Cargo Logistics GmbH (skat. https://www.ecl-online.de/ecl/en/), kā
arī Stena Line, veidojot kompleksus piedāvājumus klientiem (skat. https://www.stenalinefreight.com/app/uploads/2019/12/eskilstuna-trelleborgrostock-verona.pdf)
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Attālinātajā pārstāvniecībā klienti var veikt visas
nepieciešamās ar kravu nodošanu un dokumentu
noformēšanu saistītās darbības, iespējams, arī
samazinot kravas transportēšanas līdz ostai
izmaksas. Turklāt Rīgas brīvostas kā konkurētspējīga
transportēšanas pakalpojumu sniedzēja marketings savā
darbības teritorijā ir nozīmīga pārstāvniecības funkcija.
Ieteicams izvērtēt šādu attālinātās pārstāvniecības

25

modeli, izveidojot pilotprojektu. Iespējams, tā varētu būt
Valmiera un tās tuvākā apkārtne, kur ir relatīvi blīvāka
uzņēmējdarbība, kā arī kā potenciāls kravu piesaistes
virziens – Igaunijas pierobeža. Pozitīva rezultāta
gadījumā ir iespēja attīstīt vairākus šādas eksporta
plūsmas konsolidācijas punktus virzienā uz Rīgas
brīvostu (25. att.).

25. attēls

Rīgas brīvostas attīstības potenciāls
Hamburgas ostas
attālinātās pārstāvniecības

Avots: https://www.metrans.eu/

Rīgas brīvostas iespējas attālināto
pārstāvniecību veidošanai

Avots: Autoru zīmējums

5.5. Muitas un citu robežšķērsošanas institūciju procedūru efektivitāte
Muitas un citu robežinstitūciju dokumentu kārtošanas un
robežšķērsošanas procedūru efektivitāte ir faktors, kurā
kravu eksportētāji saredz vajadzību pēc uzlabojumiem,
un globālie indeksi to apstiprina. Šī faktora uzlabošanai
Rīgas brīvosta pati iespaidot neko nevar. Taču ikviens
vērtējums šajā ķēdes posmā norāda uz neatrisinātām
problēmām, tāpēc brīvostas pārvaldei kā ieinteresētai
pusei ieteicams iniciēt nepieciešamās darbības un
monitorēt šos attīstības procesus.

12
13

Muitas procedūru vērtējums ir iekļauts vairākos
analītiskos pētījumos, bet tas tiek iegūts, izmantojot
dažādus instrumentus, tāpēc salīdzināt var tikai
rangus. Doing Business (DB)12 vērtējums ir veidots,
izmantojot skaitliskus rādītājus, tāpēc tas ir uzskatāms
par objektīvāku. Global Competitiveness Index13 un LPI
ir Pasaules Bankas produkti, tāpēc metodika ir viena,
un tai ir liels subjektivitātes procents. Zīmīgi, ka Baltijas
valstu rangs pētījumos ir visai atšķirīgs, taču mums
svarīgais salīdzinājums starp valstīm ir līdzīgs: Igaunija
ir salīdzinoši labākās pozīcijās, bet Latvija – sliktākās
(26. att.).

Doing Business 2019. https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
Global Competitiveness Report 2019. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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26. attēls

Vietējais LPI vērtējums (3. tabula) norāda uz virkni
izaicinājumu. Muitas, veterinārās, fitosanitārās kontroles
darba kvalitāti neviens respondents nav novērtējis kā
augstu, bet procedūras par caurredzamām atzinusi tikai
puse respondentu, kamēr Lietuvas un Igaunijas gadījumā
visi vērtējumi ir pozitīvi. Analogi paātrinātu muitošanu
tirgotājiem ar augstu atbilstības līmeni kā pieejamu atzīst
tikai puse respondentu.

Muitas un citu robežinstitūciju darbības
efektivitātes vērtējums Baltijas valstīs,
vieta rangā

0

Doing Business
2019

LPI
2018

Global
Competitiveness
Index 2019

10
DB vērtējums dod arī iespēju objektīvāk salīdzināt
konkrētus muitas un robežšķērsošanas procedūru
indikatorus, kuri nosaka DB vērtējumu. Latvijā
eksporta procedūrām patērētais laiks (27. att.) ir
ilgāks un izmaksas (28. att.) krietni augstākas nekā
kaimiņvalstīs. Nav gan metodiski norādīts, kāda eksporta
dokumentācija ir iekļauta vērtējumā (piemēram, preces
izcelsmes sertifikāts vai cita), bet ir ticams, ka izmaksas
lielākā mērā attiecas uz eksportu uz trešajām valstīm.
Nav saprotams, kādas ir mūsu problēmas eksporta
procedūrās un kāpēc Lietuvā tās ir mazākas, bet Igaunijā
to nav nemaz.
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Avots: Doing Business 2019

Importa procedūras Latvijā ir daudz ātrākas (29. att.) un
lētākas (30. att.) salīdzinājumā ar eksporta procedūrām.
Un atkal nav skaidrs, kāds tam ir iemesls. Ieteikums –
laika un izmaksu samazināšana eksporta procedūrām ir
ne tikai Rīgas brīvostas konkurētspējas palielināšanas
instruments, tas ir būtiski Latvijas eksporta veicināšanai
arī citās ostās. Rīgas brīvostai kā ieinteresētai personai

35
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Dokumentu
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izmaksas
Lietuva

Igaunija

Avots: Doing Business 2019

ir aktīvi jārosina esošo normatīvu pārskatīšana,
vienlaikus izvērtējot kaimiņvalstu praktiskos risinājumus.
Viens no Latvijas risinājumiem varētu būt eksporta
dokumentācijas izsniegšanu iekļaut attiecīgo valsts
iestāžu pamatfunkcijās kā bezmaksas pakalpojumu
eksportētājiem.
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29. attēls

30. attēls

Eksporta un importa procedūrām
patērētais laiks Latvijā, stundas
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Papildus norādītajiem izaicinājumiem vietējā LPI
(3. tabula) respondenti norāda, ka izmaiņas muitas un
citās procedūrās nav novērotas kopš 2015. gada, kā arī
netiek sniegta savlaicīga un atbilstoša informācija par
normatīvajām izmaiņām.
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izmaksas
Imports

Avots: Doing Business 2019

Rīgas brīvostas valdes sastāvā (tāpat kā Ventspils un
Liepājas ostās) ir četru ministriju deleģēti pārstāvji un
četri attiecīgās pašvaldības deleģēti pārstāvji, kuru
tiešais uzdevums ir rūpēties par ostu veiktspēju un
konkurētspēju. Ir visas iespējas rosināt vēlamās izmaiņas
kā publiskā sektora institūciju darbībā, tā arī citos ar ostu
funkcionēšanu saistītos jautājumos, tai skaitā sagatavojot
nepieciešamās regulējošās vides izmaiņas.

Rīgas brīvostas (klastera) veiktspēju ir iespējams pilnveidot tikai sadarbībā ar visām iesaistītajām
partnerorganizācijām. Globālie kompleksie indeksi un Latvijas eksportētāju aptauja norāda uz primāri
nepieciešamajiem uzlabojumiem un pilnveidojumiem. Infrastruktūras (tostarp pārkraušanas laukumu un
pievedceļu) kvalitātes pilnveide, noliktavu apjomu palielināšana, t.sk. kravu dziļākai apstrādei piemērotas
infrastruktūras izveide ir ieteicamie instrumenti ostas ieņēmumu palielināšanai. Rīgas brīvostas attālināto
pārstāvniecību izveide virtuāli tuvinās reģionu klientus ostai. Brīvostas pārvaldei ir ieteicams iniciēt darbības
muitas un citu robežšķērsošanas institūciju eksporta procedūru efektivitātes paaugstināšanai, t.sk. laika
un izmaksu kontekstā (piemēram, iekļaujot eksporta dokumentācijas izsniegšanu attiecīgo valsts iestāžu
pamatfunkcijās kā bezmaksas pakalpojumu eksportētājiem).
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6. RĪGAS BRĪVOSTAS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTES TĀLĀKA UZLABOŠANA
6.1. Moderno digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas
Tradicionālā rūpniecība piedzīvo biznesa procesu pārnesi
digitālajā vidē. Šīs pārmaiņas rada gan iespējas, gan
izaicinājumus. Šos izaicinājumus var salīdzināt ar tiem,
kurus nesa iekšdedzes dzinēju vai interneta izgudrošana.
Interneta revolūcija ir radījusi 24/7 cilvēku, lietu un
procesu komunikāciju un savienojamību, kas nemitīgi
rada dažādas jaunas klientu vajadzības. Interneta
lietotāju skaits ir audzis ļoti strauji – no 1,7 miljardiem
lietotāju 2010. gadā līdz 4,38 miljardiem 2019. gadā14,
kas veido 57 % no pasaules iedzīvotāju kopskaita.
Izveidojies lietu interneta jēdziens. Mainās patērētāja
ekspektācijas – internets ir radījis pavisam jaunu
paradigmu sadarbei ar klientu, pieaug to klientu bāze,
kurus mūsdienu ekonomikā kvalificējam kā savienotos
klientus (connected consumer). Ir radīta pasaule, kurā
klients vēlas tieši savām vēlmēm/ vajadzībām piemērotu
radītu pakalpojumu ar precīziem piegādes laikiem.

Vairāki Rīgas brīvostas attīstības programmā iekļautie
stratēģiskie mērķi paredz dažādu informācijas
tehnoloģiju (turpmāk - IT) risinājumu izstrādi, uzlabošanu
un ieviešanu. Taču no pieejamās informācijas veidojas
iespaids, ka šie dažādie risinājumi un sistēmas nav
savstarpēji integrēti, rezultātā ostas funkcionēšanas
digitālā vide ir fragmentēta. Šis aspekts būtiski
samazina IT rīku efektivitāti un ieguldījumu Rīgas
brīvostas pakalpojumu uzlabošanā. Netiek izmantotas
šodienas moderno digitālo tehnoloģiju (platjosla, lielo
datu apstrāde, lietu internets, mākoņpakalpojumi,
mašīnmācīšana, robotika, mākslīgais intelekts u.c.)
radītās jaunās iespējas.

Pašlaik Ķīna kā izvēle, uz kurieni ražotājiem doties
vēsturiski zemo darbaspēka un ražošanas izmaksu dēļ,
zaudē savas pozīcijas. Papildus to iespaido starptautiskās
tirdzniecības politiskie faktori. Notiek globālas resursu
plūsmu izmaiņas, daudzi no pasaules rūpniecības
smagsvariem apsver savu ražotņu redislokāciju no
Āzijas atpakaļ tuvāk Rietumu tirgiem. Līdz ar pieaugošu
interneta savienojamību patērētājiem kļūst arvien
vienkāršāk izvēlēties plašajā ražotāju produktu un
pakalpojumu klāstā tieši sev vispiemērotāko risinājumu,
kurš atbilst individuālajām vēlmēm. Šādos apstākļos
pieaug klientu prasības pēc produktu piegādes
kvalitātes, ar to vispirms saprotot piegādes laika
drastisku samazinājumu (nākamās dienas piegāde
mūsdienās daudzus vairs neapmierina). Iegādājies un
iegūsti preci maksimāli īsā laikā! – tā būs klienta vēlmju
apmierināšanas norma arī ostai kā vienam no loģistikas
pakalpojuma ķēdes posmiem. Bet vēl biežāka ir prasība
pēc piegādes precizitātes (just in time), kas nozīmē kā
ērtību klientam, tā dažādu noliktavas un uzglabāšanas
pakalpojumu izdevumu ietaupījumu. Klienti grib arī
redzēt savas preces virzību pa transporta koridoru, kas
subjektīvi vairo drošības sajūtu par līgumu un nosacījumu
izpildi. Digitālie risinājumi ir tā vide, kurā loģistikas ķēde
var nodrošināt šīs (un daudzas citas) klientu vēlmes.

•

14

https://www.internetworldstats.com/stats.htm, 2019

Potenciālo ieguvumu daudzums un apjoms loģistikas
nozarē (šajā gadījumā – Rīgas brīvostas klasterī) ir
ievērojams:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

vienkārši saprotams un caurskatāms serviss - iekšējo
un ārējo procesu, darba un informācijas plūsmu
pilnīga apzināšana, sakārtošana un optimizēšana;
loģistikas ķēdes izveides procesa efektivitātes
pieaugums;
novecojušo un neefektīvo procesu, procedūru,
modeļu, metodiku utt. atklāšana, transformēšana un/
vai likvidēšana (digital disruption);
visa veida resursu izmantošanas minimizēšana,
efektivitātes pieaugums;
strukturētu un nestrukturētu datu integrācija, datos
balstīta pārliecinošu lēmumu pieņemšana;
procesu konsolidācija un vadība reālā laikā;
iekšējo un ārējo partneru sadarbība;
veicināta un paātrināta inovācija;
kravu apstrādes ātrums ostas teritorijā un, sasaistē ar
saņēmējostu, visā transporta koridorā;
kravu atsekojamība;
analītika, personalizācija, atgriezeniskā saite,
komunikācija un citi klientu apmierinātību veicinoši
faktori.

Lai minētos ieguvumus sasniegtu, ir nepieciešams
veikt esošo loģistikas procesu, procedūru metodiku,
modeļu analīzi un optimizāciju, izmantojot moderno
digitālo tehnoloģiju radītās iespējas, un pēc tam
optimizētos procesus un procedūras pārnest digitālajā
vidē. Šāds process kopumā tiek dēvēts par digitālo
transformāciju (DT).
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6.2. Rīgas brīvostas klastera digitālā transformācija (DT)
DT procesi kopumā pasaulē notiek dažādos mērogos, tie
jau reāli iespaido valstu, nozaru un uzņēmumu attīstību,
panākot straujāku izaugsmi. Loģistikas nozarē ieguvumi
ir prognozējami ar lielāku varbūtību nekā daudzās citās
nozarēs, pateicoties tam, ka (bet ne tikai):
•

•

datu apstrādei (t.sk. reālā laika datu), uzglabāšanai,
izmantošanai, apmaiņai loģistikas nozarē ir principiāla
nozīme;
liels daudzums partneru veic dažādas funkcijas kā
esot nosūtītājas ostas teritorijā, tā arī ārpus tās (tai
skaitā arī saņēmējostā). Teicamai sadarbībai starp
tiem ir primāra nozīme kopējai procesa veiktspējai.

Dažādu nozaru uzņēmumu pieredze rāda, ka šāda
biznesa DT radikāli paaugstina biznesa efektivitāti un
uzņēmumu konkurētspēju. Skaitliskie precīzie dati,
protams, ir komercnoslēpums, taču dažādas uzņēmēju
aptaujas un pieejamie skaitļi rāda ieguvumus –
produktivitātes pieaugumu, jaunu tirgu un klientu
piesaisti, izmaksu samazināšanu u.tml.
2017. gadā plašā ES uzņēmumu vadītāju aptaujā15
46% uzņēmumu atzina apgrozījuma un produktivitātes
pieaugumu DT rezultātā; 43% no tiem ieguvumus bija
sasnieguši, nepalielinot darbinieku skaitu (31. att.),
tikai produktivitātes pieauguma rezultātā, kamēr 7%
uzņēmumu bija pat samazinājuši darbinieku skaitu.
Arī Latvijas uzņēmēji atzīst, ka DT palielina produkcijas
pievienoto vērtību (32. att.)16. Ekonomikas analītiķi
lēš darbinieku produktivitātes un biznesa procesu
efektivitātes iespējamo pieaugumu pat līdz 39%17.
DT ir ilgtermiņa secīgs process. Piemēram, lai īstenotu
mašīnmācīšanos, ir nepieciešams uzkrāt lielu apjomu
kvalitatīvu datu, pie tam ir jāatklāj un jāatlasa
informāciju nesošie dati no visas datu kopas. DT procesu
var sadalīt vairākos secīgos līmeņos, ko raksturo procesa
pieaugošs briedums, atstājot arvien lielāku DT iespaidu
uz organizācijas/ nozares/ valsts funkcionēšanu un
sasniegto ieguvumu apjomu un mērogu18.

15

16
17

18

31. attēls

Uzņēmumu apgrozījuma un
darbinieku skaita izmaiņas digitālās
transformācijas rezultātā
Digitālā
transformācija
Produktivitātes
pieaugums

Apgrozījums

Darbinieku skaits 21% uzņēmumu
Darbinieku skaits 45% uzņēmumu
Darbinieku skaits 7% uzņēmumu

32. attēls

Latvijas uzņēmumu vadītāju atbilžu
sadalījums jautājumā "Kādu pievienoto
vērtību rada digitālā transformācija?"
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EU Digital Transformation Scoreboard 2018. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/Digital%20
Transformation%20Scoreboard%202018_0.pdf
Avots: RAIT CR pēc LMT pasūtījuma veiktā 320 Latvijas uzņēmēju aptauja (2019)
Sk., piem., Binde J. Produktivitātes un digitalizācijas attīstības tendences Latvijā. Krājums Produktivitātes celšanas tendences un nākotnes izaicinājumi,
LU akadēmiskais apgāds, 2019. 147-158. lpp.
Capgemini Consulting (2018). Digital Organisational Frameworks and IT Professionalism). https://www.capgemini.com/nl-nl/wp-content/uploads/
sites/7/2015/12/digital-organisational-frameworks-and-it-professionalism.pdf
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Transportēšanas nozares uzņēmumu aktivitāte digitālo
tehnoloģiju ieviešanā ir salīdzināma ar ražojošajām
nozarēm. EU Digital Transformation Scoreboard
publicētais nozaru aktivitāšu vērtējums rāda, ka jau
2016. gadā 10% ES transporta uzņēmumu bija aktīvi šajā
jomā. Arī Rīgas brīvosta jau ir definējusi nepieciešamību
pēc ostas klastera digitalizācijas, un ir apzināta
kapacitāte tās īstenošanai. Vienlaikus tās īstenošana
pašlaik notiek uz atsevišķu savstarpēji nesaistītu projektu
pamata, līdz ar to iepriekš minētā apmēra progresu vēl
pāragri paredzēt.
Pirmie reālie normatīvie pamati ES ostu DT tika
ielikti 2010. gadā.19 Direktīva paredzēja informācijas
elektronisku pārraidi padarīt par standarta praksi
un atvieglot jūras satiksmi, šim nolūkam dalībvalstīm
paplašinot un saskaņojot elektronisko datu pārraides
līdzekļu izmantošanu. Dalībvalstīm jāpadziļina sadarbība
starp muitas, robežsardzes, sabiedrības veselības
un transporta iestādēm, lai turpinātu vienkāršot
un saskaņot ziņošanas formalitātes un pēc iespējas
efektīvāk varētu izmantot elektroniskās datu pārraides
un informācijas apmaiņas sistēmas.
Lai šīs prasības īstenotu, tika paredzēts dalībvalstīs
veidot vienotos kontaktpunktus, kas faktiski ir dažādu IT
sistēmu integrators, kas:
•

•

ir vieta, kur visu informāciju sniedz vienu reizi un dara
to pieejamu dalībvalstu dažādu jomu kompetentajām
iestādēm, t.sk. ostas, muitas, drošības, veselības
aizsardzības un robežkontroles iestādēm;
savieno dažādas elektroniskās sistēmas un ir
savstarpēji sadarbspējīgs un saderīgs ar tām.

Šādu vienotu kontaktpunktu izveidot Latvijā līdz 2016.
gadam paredzēja “Transporta attīstības pamatnostādnes
2014.-2020. gadam”.20 Diemžēl nav atrodama nekāda
informācija par šāda kontaktpunkta izveidi un darbību.
Taču, tālāk attīstot normatīvo vidi, Satiksmes ministrija
2019. gada oktobrī pieteica MK noteikumu projektu21,
kas aktualizē prasības IT sistēmām atbilstoši digitālo
tehnoloģiju iespējām.
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ES valstu pieredze rāda, ka sekmīgai DT īstenošanai Rīgas
brīvostas gadījumā ir nepieciešama:
•

•

kompleksas DT stratēģijas izstrāde, pieņemšana un
finansēšana kā priekšnoteikums DT norisei, definējot
atsevišķu klastera partneru funkcijas, pienākumus un
atbildību, tai skaitā nepieciešamās normatīvo aktu
izmaiņas. Šādai stratēģijai ir jābūt cieši integrētai
kopējā Rīgas brīvostas attīstības programmā, kļūstot
par tās sastāvdaļu;
speciālas projektu vienības izveide Rīgas brīvostā DT
programmu un instrumentu izstrādes un īstenošanas
pārvaldībai ar attiecīgām pilnvarām un atbildību,
tādā veidā novēršot esošo sadrumstalotību. Jānosaka
precīzi sasniedzamie mērķindikatori (key performance
indicators), kuru izpilde regulāri jānovērtē un
jākontrolē;

Šobrīd nav ticamas informācijas par ieguvumiem DT
stratēģiju izstrādes rezultātā uzņēmumos (piemēram,
kravu plūsma starp Tallinas un Helsinku ostām ir
pilnībā digitalizēta – bez papīra dokumentiem), tomēr
kvalitatīvas integrētas DT stratēģijas esamība un
īstenošana valsts līmenī (piemēram, Dānija, Zviedrija,
Somija, Nīderlande, Austrija) korelē ar valsts ekonomisko
izaugsmi (33. att.)22.
13. attēls

Korelācija starp nacionālo DT stratēģiju
kvalitāti un valsts ekonomisko līmeni,
2018. gadā.
IKP uz 1 iedzīvotāju, tūkst. EUR
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/
vai iziet no tām, un ar ko atceļ Direktīvu 2002/6/EK. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0065&from=LV
Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam (2013). http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_4174_
SAMpamn_030713_transp.1pdf.pdf
MK Noteikumu projekts "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi". http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40479564
Autoru veidota, izmantojot Eurostat datus un valstu digitālās stratēģijas.
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Ieteicams detalizēt DT plānošanas un īstenošanas
uzdevumus, definēt DT kā atsevišķu stratēģisko mērķi
un iekļaut to Rīgas brīvostas attīstības programmā ar
augstu prioritāti. Īstenojot DT, ir iespējams sasniegt
šādus (bet ne tikai) rezultātus:
•

Izveidot integrētu digitālu transporta koridoru, kas
pēc būtības ir starpinstitūciju sadarbība digitālā vidē.
Vienotas platformas (piemēram, digitālā ekspeditora)
izveide nodrošinātu pasūtījumus, dokumentu
apmaiņu, norēķinus utt.). Tā būtu uz klientu vērsta
vienota sistēma, kurā iekļauti visi loģistikas ķēdes
dalībnieki (osta, dzelzceļš, autopārvadātāji, stividori,
jūras līnijas, kontroles un uzraudzības dienesti
u.c.), nodrošinot iespēju klientam saņemt kravu
pārvadāšanas pakalpojumu no durvīm līdz durvīm.
Vienota un savstarpēji integrēta loģistikas ķēde
nodrošina ne tikai klienta ērtību, bet arī pakalpojuma
sniedzēju efektivitāti, izslēdz manuālas un cilvēciskas
kļūdas (piemēram, dīkstāves) tieši kravu padošanā/
saņemšanā. Primāri lielāku efektu šādu risinājumu
ieviešanas rezultātā sajustu mazie un vidējie
komersanti (gan eksportētāji, gan importētāji), jo tas
atvieglotu procesus un samazinātu nepieciešamību
pēc starpniekiem. Piemēram, Latvijas komersantam
tiek radīta iespēja ar pāris pogu spiedieniem bez visas
loģistikas ķēdes dokumentu kārtošanas nosūtīt savu
saražoto produkciju.
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•

Izveidot e-komercijas distribūcijas centru Rīgas
brīvostā, ņemot vērā globālās tirdzniecības tendences
(atbilstošas infrastruktūras izveide – pielāgoti
termināli dažādu kravu apstrādei, komercplatību
(ofisu telpu) izvietošanai u.c.). Šāds risinājums gan
piesaistītu e-komercijas pakalpojumus dislocēšanai
Rīgas brīvostas teritorijā, gan arī vienlaikus
samazinātu sūtījumu piegādes laiku klientiem un
nodrošinātu dalību globāli augoša tirdzniecības
segmenta vērtību ķēdē.

•

Kopīgi ar Latvijas uzņēmumiem (eksportētājiem un
importētājiem), loģistikas pakalpojumu sniedzējiem,
atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām izveidot
sadarbības platformu, kuras ietvaros vērtēt iespējas
veikt stratēģiskus uzlabojumus visā loģistikas ķēdē,
uzlabot Rīgas brīvostas komunikāciju ar klientiem
(izaicinājums, kuru vairākkārt pieminējuši aptaujas
respondenti) un operatīvās darbības ātrumu saistībā
ar starpinstitucionālu projektu realizāciju.

Kompleksa loģistikas ķēdes procesu digitālā transformācija, pārnesot visus biznesa, komunikāciju, sadarbības
un informatīvos procesus digitālajā vidē, ir instruments Rīgas brīvostas klastera darbības efektivitātes,
kvalitātes un caurskatāmības tālākai uzlabošanai. Īstenojot kompleksus DT pasākumus, ir iespējams veidot
integrētu digitālu transporta koridoru, e-komercijas distribūcijas centru, diskusiju un komunikāciju platformu
utt. Digitālās transformācijas pasākumu īstenošanā ir jāiesaista visas partnerorganizācijas. Rīgas brīvostai ir
ieteicams uzņemties iniciatīvu un vadošo lomu klastera digitālās transformācijas praktiskā īstenošanā. To kā
kompleksu darbību un pasākumu kopumu ir ieteicams iekļaut Rīgas brīvostas attīstības programmā kā atsevišķu
stratēģisko mērķi, nodrošinot vienotu procesa vadību un finansējumu.
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7. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
Kopš 2000. gada Rīgas brīvostā pārkrauto kravu
apjomi ir pieauguši, katra pārkrautā kravas tonna dod
pienesumu valsts ekonomikai 10,70 EUR apmērā. Esošās
ģeopolitiskās un Latvijas ekonomiskās situācijas aspektu
analīze liecina, ka Rīgas brīvostas centieni saglabāt un
palielināt Latvijas produktu eksporta plūsmu ir savlaicīgi.
Turpmākais nosūtīto kravu apjoma palielinājums
iespējams, pieaugot Latvijas produktu eksportam. Veicot
Vidzemes, Latgales un Zemgales reģionu (kurus šajā
pētījumā definējām kā primāros preču eksporta izcelsmes
areālus attiecībā uz Rīgas brīvostu) novadu un pilsētu
vadītāju un uzņēmēju viedokļu apkopojumu, ir redzams,
ka uzņēmumos tiek veiktas investīcijas un īstenotas
darbības, kas prognozējami novedīs pie eksportspējīgas
produkcijas ražošanas tālāka pieauguma. Taču nevar
prognozēt, ka šis pieaugums būs straujš. Arī ekonomisko
procesu modelēšana rāda, ka pieauguma apjoms nespēs

ilgtermiņā pilnā mērā kompensēt prognozējamo tranzīta
kravu apjoma samazināšanos.
Rīgas brīvostas (klastera) veiktspēju ir iespējams
pilnveidot tikai sadarbībā ar visām iesaistītajām
partnerorganizācijām. Globālo komplekso indeksu
un pētījuma ietvaros veiktās eksportētāju aptaujas
analīze norāda primāros nepieciešamos uzlabojumus un
pilnveidojumus.
Kompleksa loģistikas ķēdes procesu digitālā
transformācija, pārnesot visus biznesa, komunikāciju,
sadarbības un informatīvos procesus digitālajā vidē,
ir instruments Rīgas brīvostas klastera darbības
efektivitātes, kvalitātes un caurskatāmības tālākai
uzlabošanai, kā arī kravu pārvietošanās atsekojamības
un piegādes precizitātes tālākai uzlabošanai.

Lai izvairītos no Rīgas brīvostas attīstības programmā aprakstītā minimālā scenārija īstenošanās un ņemot vērā
analītiskajā pētījumā minētos aspektus ar mērķi palielināt ostas ienākumus no saimnieciskās darbības, rekomendējam
izvērtēt mērķtiecīgu rīcību kopumu šādos virzienos:

1.

3.

Rīgas brīvostas attālinātās pārstāvniecības izveide
ar mērķi virtuāli tuvināt reģionu klientus ostai,
tādējādi piesaistot ostai daļu Latvijas eksporta
kravu, kuras šobrīd tiek virzītas caur Tallinas
un Klaipēdas ostām, kā arī izvērtēt kombinēto
dzelzceļa un autotransporta pakalpojumu
iespējamību preču plūsmas organizēšanai caur
Rīgas ostu.

Brīvostas pārvaldei ieteicams uzņemties
vadošo lomu muitas un citu robežšķērsošanas
institūciju eksporta procedūru efektivitātes
paaugstināšanas rosināšanai, t.sk. patērētā
laika un izmaksu kontekstā (piemēram, iekļaujot
eksporta dokumentācijas izsniegšanu attiecīgo
valsts iestāžu pamatfunkcijās kā bezmaksas
pakalpojumu eksportētājiem).

2.

4.

Infrastruktūras kvalitātes pilnveide (attiecībā uz
vietējām eksporta kravām, jo īpaši graudaugu
pārkraušanas segmentā – pārkraušanas un
pievedceļu kapacitātes un kvalitātes uzlabošana),
noliktavu pakalpojuma pieejamības palielināšana,
t.sk. kravu dziļākai apstrādei piemērotas
infrastruktūras un distribūcijas centra izveide.

Izveidot uz klientu orientētu, personalizētu
kravu transportēšanas pakalpojumu klāstu,
uzņemoties iniciatīvu ostas klastera digitālās
transformācijas praktiskā īstenošanā. Izvērtēt
iespēju izveidot jaunus inovatīvus pakalpojumus,
piemēram, integrētu digitālu transporta
koridoru, e-komercijas distribūcijas centru u.c.
Nepieciešams izstrādāt vienotu DT kompleksu
darbību un pasākumu kopumu, kuru ieteicams
iekļaut Rīgas brīvostas attīstības programmā kā
atsevišķu stratēģisko mērķi, nodrošinot vienotu
procesa vadību un finansējumu.

Apkopojot secinājumus un ieteikumus, skaidri izriet kopējais rekomendējamais uzstādījums: Rīgas brīvostas
pārvaldei ieteicams paplašināt savas darbības prioritātes un spektru, fokusējoties uz visa Rīgas brīvostas
uzņēmumu un iestāžu klastera, kā arī ārējo sadarbības partneru ciešāku un koordinētāku sadarbību un
funkcionēšanu, šim nolūkam iniciējot un monitorējot darbības un projektus kopējās loģistikas ķēdes mērogā.
Koncentrējoties tikai uz ostas funkciju perfektu veikšanu, vēlamais progress nebūs panākams.
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PIELIKUMI
1. pielikums. Aptaujāto uzņēmumu saraksts
UZŅĒMUMS

Nozare/produkcija

UZŅĒMUMS

Nozare/produkcija

AKZ SIA

Kokapstrāde

HAWITA BALTIC SIA

Ieguves rūpniecība

AVOTI SWF SIA

Kokapstrāde

KLASMANN-DEILMANN LATVIA SIA

Ieguves rūpniecība

BILLERUDKORSNAS LATVIA SIA

Kokapstrāde

LAFLORA SIA

Ieguves rūpniecība

BSW LATVIA SIA

Kokapstrāde

PINDSTRUP LATVIA SIA

Ieguves rūpniecība

BYKO-LAT SIA

Kokapstrāde

SAUKAS KŪDRA SIA

Ieguves rūpniecība

DAIĻRADE KOKS SIA

Kokapstrāde

UNGURI SIA

Ieguves rūpniecība

GAUJAS KOKS SIA

Kokapstrāde

FORTA PREFAB

Būvmateriāli

GRAANUL INVEST SIA

Kokapstrāde

KNAUF SIA

Būvmateriāli

IBIZA SIA

Kokapstrāde

SCHWENK LATVIJA SIA

Būvmateriāli

JAUDA KOKS SIA

Kokapstrāde

SKONTO CONCRETE CLADDING SIA

Būvmateriāli

JELD-WEN LATVIJA SIA

Kokapstrāde

UPB AS

Būvmateriāli

KRONOSPAN RIGA SIA

Kokapstrāde

AKG THERMOTECHNIK LETTLAND SIA

Mašīnbūve un iekārtas

KRONUS SIA

Kokapstrāde

AXON CABLE SIA

Mašīnbūve un iekārtas

KVIST SIA

Kokapstrāde

DINEX LATVIA SIA

Mašīnbūve un iekārtas

LATGRAN SIA

Kokapstrāde

DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA AS

Mašīnbūve un iekārtas

LATVIJAS FINIERIS AS

Kokapstrāde

INDUSTRY PARTNER LIMITED SIA

Mašīnbūve un iekārtas

METSA FOREST LATVIA SIA

Kokapstrāde

JAUDA AS ENERGOFIRMA

Mašīnbūve un iekārtas

NEW FUELS SIA

Kokapstrāde

LIGHT GUIDE OPTICS INTERNATIONAL SIA Mašīnbūve un iekārtas

PATA SIA

Kokapstrāde

RETTENMEIER BALTIC TIMBER SIA

Kokapstrāde

RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA
AS

Mašīnbūve un iekārtas

STAĻI SIA

Kokapstrāde

RĪGAS DĪZELIS SIA

Mašīnbūve un iekārtas

Kokapstrāde

TEHNIKA AUCE SIA

Mašīnbūve un iekārtas

Kokapstrāde

VALPRO SIA

Mašīnbūve un iekārtas

Kokapstrāde

ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE SIA

Mašīnbūve un iekārtas

Kokapstrāde

AB LINAS AGRO

Pārtikas ražošana

Kokapstrāde

AGERONA SIA

Pārtikas ražošana

Metālu apstrāde

DOBELES DZIRNAVNIEKS AS

Pārtikas ražošana

Metālu apstrāde

KARAVELA SIA

Pārtikas ražošana

Metālu apstrāde

LATRAPS KOOP.SABIEDRĪBA

Pārtikas ražošana

Metālu apstrāde

PREIĻU SIERS AS

Pārtikas ražošana

Metālu apstrāde

SCANDAGRA LATVIA SIA

Pārtikas ražošana

RUBATE METAL

Metālu apstrāde

ROTONS SIA

Gumijas, plastmasas ražošana

S.B.C. SIA

Metālu apstrāde

RUBRIG SIA

Gumijas, plastmasas ražošana

SCANDICAST SIA

Metālu apstrāde

TENAPORS SIA

Gumijas, plastmasas ražošana

SEVERSTAL DISTRIBUTION SIA

Metālu apstrāde

FRISTADS KANSAS PRODUCTION SIA

Apģērbu ražošana

SFM LATVIA SIA

Metālu apstrāde

PET BALTIJA AS

Atkritumu pārstrāde

SKONTO PLAN LTD SIA

Metālu apstrāde

NEXIS FIBERS SIA

Ķīmiskā rūpniecība

VAIROGS-M

Metālu apstrāde

PADTEX INSULATION SIA

Nemetāliskie minerāli

AGARIS LATVIA AS

Ieguves rūpniecība

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS

Nemetāliskie minerāli

COMPAQPEAT SIA

Ieguves rūpniecība

LIVONIA PRINT SIA

Poligrāfija

FLORABALT SIA

Ieguves rūpniecība

STIGA RM SIA
STORA ENSO LATVIJA AS
SVEASKOG BALTFOR SIA
UNITED PANEL GROUP EUROPE SIA
VIKA WOOD SIA
AMATEKS SIA
CRONIMET LATVIA SIA
EAST METAL SIA
EKO EL SIA
EMJ METĀLS
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2. pielikums. Ar Rīgas brīvostas darbību saistīto uzņēmumu saraksts
Alfa kravu kontrole

Frigo Baltic

Port Milgravis

ALFRED KNIGHT LATVIA

FSL Agency

PUMPTECHNIQUE

All Overseas

Garant Safety

Riga Bulk Terminal

Alpha Ekspress

Glinar

Riga Cruiseship agency

Alpha Osta

Glinar Turbo

Riga fertilizer terminal

Alpha Shipping Company

Greencarrier Liner Agency Latvia

Riga Nordic Terminal

AMG Shipping

Hansael

Riga Ship Management

Andersson Shipping Ltd.

Hanza Jūras Aģentūra

RIX Shipping

Arijus Logistics, SIA

Harbour Enterprise

Rīgas Centrālais termināls

ASK

I.M.A.log.

Rīgas Kuģu būvētava

ASPTR, Rīgas ražošanas un komerciālā firma

IMS

Rīgas Ostas elevators, AS

Astra Shipping Agency

Incolab Services Latvia

Rīgas Pasažieru termināls, SIA

Astramar Transport

Jahtklubs Auda

Rīgas Tirdzniecības osta

A'Tuin, SIA

Jaunmīlgrāvja ostas kompānija

Rīgas Universālais Termināls

AZIMUTH

Jaunzeltiņi

Saybolt Latvija

B Leger

JP Termināls, SIA

Sealine Agency

B PORT

JSK

Sempra

B.I.S. LATVIA

JZO

SGS Latvija Ltd

B.L.B. Baltijas termināls

Komandor

SHIPS SERVICE RONA

Baltās Marines Serviss

KRS

Sidus Marine Group

BALTIC CONTAINER TERMINAL

KS Terminal

SKS-F

Baltic Kontor, Lloyd's Agency

LaCon

Sol S

Baltic Marine Services

LAT FAST LOGISTICS Co., Ltd.

STAALF

Baltic Ship Supplies

LatMar LTD

Starbunker Liepaja

Baltic Wood Trading

LATSERT INSPECTION

Starts - Rīga Stividors, SIA

Baltica Shipping

Latvijas Jahta

Strek

Baltmarine Terminal

Latvijas Koku Eksports

Sungate

Bolderājas kuģu remonta rūpnīca

Lescon Divers

Systems Recycling

Brands Only

Lielupes kuģniecība

Systems terminal

Brenners Shipping

Lions AR Serviss

Tallink Latvija, AS

BSL Pro

Lloyd"s Register EMEA filiāle Rīgā

Tehsudoserviss Rīga

Buto Ls

Logistics Solutions Company

Termināls Vecmīlgrāvis, SIA

Cargo Concept

Maersk Latvija, SIA

TFS TRANS

CARGO SURVEY LATVIA

MAN-TESS Tranzīts

UEG

CF&S Latvia

Marine Care Baltic

Unimars Baltic Supply

Compass Transit

Marine Safety

UNIMARS DUTY-FREE SUPPLY

CONSORT

Maritime Register of Shipping

Unimars Navigation

Containerships

MEG akva SIA

Unitek, SIA

Daugava Shipping Services

Merktrans

Universal Repair Services

DH MOTORS

MSC Latvia, SIA

Vara Shipping

Diat Juras Servis, SIA

MT Osta, SIA

VEGA Stividors

DNV GL Latvia

Naftimpeks

Verģi, SIA

Eko Energy

NORD MARINE

VEXOil Bunkering

EKO OSTA

OPTIMODALS BALTIJA

Viadeks

ELFUM

Osta Lejasvoleri, SIA

Vižņi

EPRONS

OVI

VL Bunkerings

ESL MARINE, SIA

P&B Terminal

VLD Group

Estma

Pandi Balt

WM H.Muller Baltic Ltd

eSYS PRO, SIA

PARS Termināls

Woodison Terminal

Euro Balt Ship Supply

Penta Maritime Agencies Ltd

Woodison Terminal

Extron Baltic

Pikasoma

WT Terminal

Fast Bunkering

PKL

Y & B Baltic Group

FLC LATVIA

PKL Flote

ZOND MARINE

FORIO

Port Magnat

FORVATS

Port Milgravis
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