Banku konsorcijs un AS „BALTIC COAL TERMINAL” paraksta līgumu par
vairāk nekā 50 milj. EUR kredīta izsniegšanu
Šodien, 22.augustā banku konsorcijs, kurā ietilpst DnB NORD Banka (kredīta organizators),
Nordea Finland Plc Latvijas filiāle un Unicredit Banka parakstīja līgumu ar AS „BALTIC COAL
TERMINAL” par 53,6 milj. EUR liela kredīta izsniegšanu ogļu pārkraušanas termināļa
būvniecībai un aprīkošanai, kā arī privātas piestātnes būvniecībai un aprīkošanai.
„BALTIC COAL TERMINAL” celtniecības projekts paredz izveidot Ventspils ostas teritorijā
mūsdienīgu, ekoloģiski drošu termināli, izmantojot slēgta tipa ogļu pārkraušanas tehnoloģiju
un, tādējādi, izslēdzot nelabvēlīgas ietekmes uz vidi iespēju Ventspils pilsētas dzīvojamajā
zonā.
Apkārtējās vides drošības garantēšana bija viena no prioritātēm, izvēloties ogļu pārkraušanas
tehnoloģiju un izstrādājot specializēta termināļa būvniecības projektu. Jaunā ogļu
pārkraušanas tehnoloģija Ventspils ostā atbildīs visām ES un starptautisko konvenciju
prasībām apkārtējas vides aizsardzības sfērā. Termināļa nodošana ekspluatācijā ir paredzēta
2008. gada pirmajā pusē.
„BALTIC COAL TERMINAL” celtniecības pirmajai kārtai plānotais kopējais investīciju apjoms
sasniedz 75 miljonus EUR, un to veido gan privātas investīcijas, gan banku kredīts. Jau 2007.
gada februārī banku konsorcijs izsniedza „BALTIC COAL TERMINAL” starpfinansējumu 10
miljonu EUR apmērā, un tika uzsākta termināla būvniecība.
DnB NORD Bankas Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes klientu projektu vadītājs Viktors
Šeršņovs stāsta: „Lai gan Latvijā bankas vēl krāj pieredzi liela mēroga projektu finansēšanā,
esmu gandarīts, ka šis darījums jau ir noslēgts atbilstoši visiem starptautiskajiem standartiem
projektu finansēšanā. Sagaidāms, ka „BALTIC COAL TERMINAL” darbība pozitīvi ietekmēs
Latvijas ekonomisko attīstību, turklāt jāuzsver, ka šā termināļa darbībā tiks izmantotas tikai
videi draudzīgas tehnoloģijas.”
AS " BALTIC COAL TERMINAL" valdes priekšsēdētājs Iļja Sokolovs: „Mūsu mērķis ir izveidot
modernu specializētu ogļu termināli Ventspils ostā, kurā varētu pieņemt, uzglabāt un nosūtīt
akmeņogles no Krievijas uz Rietumeiropu un ASV. Šodien parakstītais līgums apliecina, ka
mēs ejām pareizā virzienā”.

Informācija par uzņēmumu
A/s „BALTIC COAL TERMINAL” reģistrēta 2005. gada janvārī, tās dibinātājas ir AS „VENTSPILS
TIRDZNIECĪBAS OSTA” un SIA «Indtec Baltic Coal» (meitas kompānija Holandes
uzņēmējsabiedrībai „Indtec Finanse B.V.”, kura ir Krievijas ogļu ražotāja, Kuzbasa ogļu
baseina šahtas „Zarečnaja” īpašnieks un investors).
„BALTIC COAL TERMINAL” galvenais uzdevums ir no Krievijas uz Rietumeiropas un ASV
tirgiem sūtīto ogļu pieņemšanas, glabāšanas un nosūtīšanas specializēta ogļu termināļa
projektēšana, būvniecība un ekspluatācija Ventspils brīvostas teritorijā.
Ar termināļa projektēšanu nodarbojas Latvijas uzņēmums «Interjeru iekārtošanas un
restaurācijas firma «Ierosme»”. Iekārtu piegādātājs, kurš izvēlēts atklāta starptautiskā

konkursa rezultātā, ir Vācijas kompānija «Fam Magdeburger Foerderanlangen und
Baumaschinen GmbH». Ogļu termināla būvniecības galvenais būvuzņēmējs ir AS «VENTSPILS
TIRDZNIECĪBAS OSTA-G», kas ir realizējusi vairāku termināļu celtniecību Ventspils brīvostas
teritorijā.
Terminālim ar jaudu līdz 6 miljoniem tonnu ogļu gadā (pirmā kārtā), līdz 10 miljoniem tonnu
ogļu gadā (otrā kārtā) ir šāds raksturojums:
Pirmā kārta:
līdz 300 dzelzceļa vagonu pieņemšana un izkraušana diennaktī visu gadu;
pilnā un garantētā ogļu drupināšana, kā arī ogļu magnētiskā attīrīšana;
vienlaicīga trīs dažādu marku ogļu glabāšana slēgta noliktavā ar apjomu līdz 220 000
tonnu.
visu gadu dažādas klases kuģu pieņemšana un apstrāde, ieskaitot CAPESIZE ar
kravnesību līdz DWT 120 000 t.
kuģu iekraušana ar jaudu līdz 3000 t/st.
Būvniecības darbu pamatapjomi:
Dzelzceļa parks ar kopējo garumu – līdz 7,5 km;
Celtniecības metāla konstrukcijas – orientējoši 4 000 tonnu;
Betonēšanas darbi – vairāk kā 30 000 m³;
Kopējā apbūves teritorija – vairāk kā 20 ha.
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