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LĒMUMS 

 

 

2022. gada 7.jūlijā Ventspilī  Nr.125 

(protokols Nr.13; 3.§) 

 

Par aicinājumu Ministru prezidentam A.K.Kariņam 

izvērtēt sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidi 

Ventspils pilsētas teritorijā 

 

Ministru kabinetā 2022.gada 19.aprīļa sēdē tika atbalstīta iecere Latvijā īstenot sašķidrinātās 

dabasgāzes termināļa izveidi. Vienlaikus Ministru kabinets nolēma, ka Ekonomikas ministrijai līdz 

2022. gada 31. maijam jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par apzināto potenciālo 

sašķidrinātās dabasgāzes termināļu izveides ieguvumiem un izmaksām, piedāvājot optimālāko 

risinājumu Latvijas dabasgāzes piegāžu nodrošināšanai efektīvu izmaksu veidā, vienlaikus 

nodrošinot elastību un alternatīvas sašķidrinātās dabasgāzes importam reģionālā līmenī.  

Ņemot vērā minēto, Ekonomikas ministrija 2022.gada 29.aprīlī publicēja uzaicinājumu 

publiskai sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveides projektu tirgus izpētei, nosakot termiņu 

potenciālajiem projektu attīstītājiem līdz 2022.gada 13.maijam aizpildīt un iesniegt Ekonomikas 

ministrijā pieteikumu dalībai tirgus izpētē, lai Ekonomikas ministrija varētu iegūt vienotu un 

salīdzināmu informāciju par pieejamajiem projektiem, uz kuru pamata turpmāk tiks īstenota Ministru 

kabineta 2022.gada 19.aprīļa protokollēmuma Nr.22 48.§5.punkta izpilde. 

Tirgus izpētes ietvaros potenciālajiem pretendentiem, papildus pieteikuma vēstulei un 

veidlapai, lūgts iesniegt trīs obligātos pielikumus: (1) Ganta diagrammu; (2) tehniskā risinājuma 

vizualizāciju sašķidrinātās dabasgāzes termināļa savienošanai ar pārvades sistēmu vai sadales sistēmu 

ar izeju uz pārvades sistēmu; (3) pierādījums par spēju nodrošināt nepieciešamo ieguldījumu, tajos 

iekļaujot informāciju par pilnīgu risinājumu  (sašķidrinātās dabasgāzes terminālis un savienojums ar 

pārvades sistēmu vai sadales sistēmu ar izeju uz pārvades sistēmu).  

Ekonomikas ministrija saņēma trīs pieteikumus no potenciālajiem investoriem, kuri ir gatavi 

Latvijā uzbūvēt sašķidrinātās dabasgāzes termināli. Divās nedēļās pretendenti varēja pieteikties, un 

tikpat īsā laikā projekta pieteikumi Ekonomikas ministrijā tika izvērtēti un virzīti izskatīšanai 

Ministru kabinetā. 

Ministru kabinets, 2022.gada 7.jūnijā, izskatot informatīvo ziņojumu "Par saņemtajiem 

projektu pieteikumiem sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidei Latvijā" lēma, ka sašķidrinātās 

dabasgāzes termināli Latvijā varētu attīstīt akciju sabiedrība “Skulte LNG Terminal” vai SIA 

“Kundziņsalas dienvidu projekts”. Vienlaicīgi Ekonomikas ministrijai arī uzdots līdz 2022. gada 

31. augustam Ministru kabinetā iesniegt ziņojumu, kurā ar neatkarīgu konsultantu palīdzību tiktu 

izvērtēta abu sašķidrinātās dabasgāzes termināļu projektu atbilstība Latvijas ekonomiskajām un 

nacionālajām interesēm.  

Patlaban esošajā sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā Latvijas enerģētiskā neatkarība ir viens 

no būtiskākajiem Latvijas nacionālo un ekonomisko interešu stūrakmeņiem. Lai nodrošinātu atvērtu, 

atbildīgu un lietderīgu sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekta ieviešanu visas sabiedrības 

interesēs, nepieciešams piesaistīt pēc iespējas plašāku potenciālo pretendentu loku, cita starpā, rūpīgi 

izvērtējot visu Latvijā pieejamo teritoriju un jau esošās infrastruktūras priekšrocības.  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome (turpmāk - Pašvaldības dome) norāda, ka jau 

2010.gada 12.novembrī ar Ventspils brīvostas valdes lēmumu Nr.12/22 Ventspils brīvostas pārvaldei 
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tika uzdots piesaistīt konsultantus, kas izpētītu sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveides iespēju 

Ventspils brīvostas teritorijā un izvērtētu tā optimālo atrašanās vietu.  

Sadarbojoties Ventspils pašvaldībai, Ventspils brīvostai un piesaistot starptautiski atzītus 

ekonomikas un tehniskos konsultantus, tika veikts pētijums, kā rezultātā tapa tehniski - ekonomiskais 

pamatojums. 

Ar Ventspils brīvostas iespējām sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidei 2011.gada 

28.martā tika iepazīstinātas augstākās valsts amatpersonas. Diemžēl tālāka virzība sašķidrinātās 

dabasgāzes termināļa izbūves projektam Latvijā nav notikusi.  

Kā priekšrocības termināļa izbūvei Ventspilī Pašvaldības dome min sekojošo: 

- aizsargāta, neaizsalstoša osta, kas ļauj nodrošināt gāzes piegādi visu gadu; 

- esoša piestātne lielizmēra tankkuģu uzņemšanai; 

- tvertnes, kas piemērojamas sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanai; 

- esoša cauruļvadu sistēma, kas ļauj nodrošināt gāzes transportēšanu līdz AS “Gaso” 

pārvades sistēmai; 

- Ventspils ostas pieredze bīstamu šķidro kravu pārkraušanā.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 4.panta otro 

daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas pirmo 

teikumu, saskaņā ar Pašvaldības Pilsētas attīstības un vides komisijas 2022.gada 21.jūnija sēdes 

ieteikumu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 22.jūnija sēdes atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Aicināt Latvijas Republikas Ministru prezidentu A.K.Kariņu un Ministru kabinetu turpmāko 

lēmumu pieņemšanā izvērtēt sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidi Ventspils pilsētas 

teritorijā. 

2. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Vispārējai 

nodaļai nosūtīt šo lēmumu tā 1.punktā minētajiem adresātiem.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs J.Vītoliņš 
 
 

 

I.Sarmulis 

Imants.sarmulis@ventspils.lv 

63624323 
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