
 

 

 

ATPL: Kāds ir ostu pienesums Latvijas ekonomikai? 

Preses relīze 

 

Rīgā, 2012. gada 3. februārī 

 

Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (ATPL) prezidents un valdes priekšsēdētājs Ivars 

Slokenbergs šodien nosūtīja vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam ar aicinājumu iekļaut 

ārvalstu investoru organizāciju pārstāvjus Satiksmes ministrijas ekspertu darba grupā, lai kopīgi 

izstrādātu priekšlikumus ostu likumdošanā. 

 

„ATPL ir gandarīta par Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 

š. g. 1. februāra lēmumu aicināt valdību steidzami risināt ostu darbības problēmas un novērst 

trūkumus ostu likumdošanā. Arī mēs vēlamies aicināt Ministru kabinetu nevilcināties ar 

priekšlikumu izstrādi, bet jau 1. aprīlī, kad tiks atvērts likums par ostām, paust savus priekšlikumus 

esošo problēmu risināšanai,” sacīja Ivars Slokenbergs. 

 

2012. gada 1. februārī Saeimas Tautsaimniecības komisijas izskatīja ATPL virzītos priekšlikumus – 

ostu misijas un mērķa noteikšanu, lai īstenotu labas pārvaldības principus, caurspīdīguma 

nodrošināšanu un nevienlīdzīgas konkurences novēršanu, tos kopumā atbalstot. 

 

Ivars Slokenbergs uzsvēra, ka „ATPL vēlas norobežoties no presē izskanējušajiem minējumiem par 

ieinteresētību ostu privatizācijā vai ostu pārvalžu modeļa maiņā.” Vēstulē Ministru prezidentam 

pērn novembrī, ATPL atsaucās uz Ārvalstu Investoru padomes Latvijā iepriekš valdībai iesniegto 

pozīcijas ziņojumu, kur starp citiem ierosinājumiem, bija arī priekšlikums izvērtēt un debatēt šādu 

iespēju. „Uzskatām, ka valsts interesēs būtu uzdodams jautājums, vai ostām nebūtu ar likumu 

jānosaka strādāt ar peļņu, tādējādi papildinot valsts budžetu vai maksājot ienākuma nodokli. 

Mūsuprāt, diskusijai jābūt publiskai un caurskatāmai, jo budžeta konsolidācijas apstākļos sabiedrība 

ir pelnījusi uzzināt, kā Latvijas ostas realizē valsts iedzīvotāju intereses,” teica Slokenbergs.  

 

Slokenbergs pauda pārliecību, ka skaidri definējot ostu darbības mērķus, nodrošinot caurspīdīgumu 

un novēršot nevienlīdzīgu konkurenci, ostas dos daudz lielāku ieguldījumu Latvijas ekonomikā. 

Reformu rezultātā tiks uzlabota ostu efektivitāte, piesaistītas jaunas investīcijas, kā arī nodrošinātas 

sabiedrības tiesības uz informāciju.  

 
*** 

Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā mērķis ir stiprināt tirdzniecības saiknes starp ASV, Latviju un ES. Tā ir 
vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Baltijā, pārstāvot vairāk kā 130 uzņēmumu un individuālo biedru. 
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