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muitas procedūra “brīvteritorija” 
20. gadsimta 20.–30. gadu latvijā 

Rakstā tiek pētīta viena no 20. gadsimta 20.–30. gadu Latvijas valsts muitas sistēmā 
ietilpstošajām procedūrām. Tās bija t.s. brīvteritorijas, kas pēc jēdziena būtības un darbības 
rakstura atbilda mūsdienu “brīvajām zonām”. Pētījumā uzmanība veltīta muitas procedūras 
izveides nepieciešamībai, šā jēdziena rašanās apstākļiem un tā būtībai. Liela loma tiek iedalīta 
uz muitas lietām attiecinātās likumdošanas izveidei un tās attīstībai visa starpkaru perioda 
laikā. Likuma izpētes aktualitāti pamato tas, ka muita kā viens no valsts finanšu rīkiem ar 
savu sekmīgu darbību ne tikai palīdzēja attīstīties vietējiem ražotājiem, bet arī nest papildu 
ienākumus valsts kasē.
Pētījuma gaitā secināts, ka “brīvteritorijām” bija svarīga loma valsts ekonomiskās sistēmas 
atlabšanas gaitā, kuru iedragāja ne tikai Pirmais pasaules karš, bet arī ekonomiskā krīze, kas 
pasaules ekonomiku ietekmēja 20.gadu beigās – 30. gadu sākumā. Pateicoties šīm īpašajām 
ekonomiskajām zonām, Latvijas vārds līdz ar Latvijā ražotajām precēm tika nests lielajā 
pasaules tirgū, vienlaikus dodot papildu ienākumus valsts budžetā.
Atslēgvārdi: 20.–30.gadu Latvija, muita, “brīvteritorija”, “brīvā zona”, eksports, Muitas 
departaments, muitas procedūra, muitas nodoklis, akcīzes nodoklis, tirdzniecība, rūpniecība, 
fabrikas, finiera rūpniecība, muitas uzraudzība, muitas revidenti un uzraugi, tarifi.

Mūsdienu Latvijas Republikā (turpmāk – LR) kā viena no muitas proce-
dūras praksēm darbojas speciālas ekonomiskās zonas1. Tajās uzņēmumi, 
noslēdzot līgumu ar speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un saņemot attie-
cīgu atļauju, var darboties brīvās zonas režīmā. Latvijā ir izveidotas četras 
šādas teritorijas: līdz 2009. gada 31. decembrim atļaujas (licences) uzņēmēj-
darbības veikšanai brīvās zonas režīmā Rīgas brīvostas teritorijā ir saņēmušas 
16 komercsabiedrības; Ventspils brīvostas teritorijā – 26 komercsabiedrības; 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā – 23 komercsabiedrības; 
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atļauju uzņēmējdarbības 
veikšanai brīvās zonas režīmā ir saņēmusi 1 komercsabiedrība..2 Lielākā šo 
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zonu priekšrocība ir tā, ka tām tiek piešķirts nodokļu atvieglojums un īpašs 
muitas kontroles pasākumu kopums. Brīvo zonu un noliktavu mērķis ir 
veicināt LR līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, piesaistīt investīcijas, 
attīstīt ražošanu un pakalpojumus, kā arī radīt jaunas darbavietas..3 Saskaņā 
ar starptautisko muitas terminoloģiju ar jēdzienu “brīvā zona” saprot valsts 
teritorijas daļu, kurā visas ievestās preces attiecībā uz muitas maksājumiem 
parasti tiek uzskatītas kā ārpus muitas teritorijas esošas..4 

Brīvās zonas kā speciāls ekonomisks veidojums Latvijā nav nekas jauns. 
Par brīvo zonu priekšgājējām uzskatāmas t.s. brīvteritorijas, kas radās un 
darbojās drīz pēc neatkarīgas LR nodibināšanās un valsts muitas sistēmas 
izveidošanās. Daudzējādā ziņā tās atgādināja augstākminētās mūsdienu 
speciālās ekonomiskās zonas, taču par brīvteritoriju primāro mērķi bija 
izvirzīta eksporta veicināšana. Vienlaikus tas nozīmēja arī Latvijas vārda 
nešanu pasaules tirgos.

Jēdziena “brīvteritorija” būtība un muitas procedūras saturs

LR muitas politika sāka veidoties Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas 
paspārnē. 1919. gada 1. decembrī Tirdzniecības un rūpniecības ministrijā 
kā centrālā muitas pārvaldes iestāde tika nodibināta Muitas nodaļa. 1921. 
gadā to pārdēvēja par departamentu. Muitas departamenta (turpmāk – MD) 
kompetencē bija kārtot valsts muitas politikas jautājumus un pārzināt muitas 
lietas. Tajā ietilpa trīs nodaļas: Tarifu, Administratīvā un Kontrabandas. 
neilgu laiku – no 1924. gada līdz 1925. gada 1. aprīlim – pastāvēja vēl t.s. 
Sevišķo uzdevumu nodaļa kontrabandas apkarošanā, un ar 1925. gada 1. ap-
rīli atsevišķi tika nodibināta Grāmatvedības nodaļa. Šādu struktūru MD 
saglabāja arī 30. gados..5 Tieši šajā Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas 
struktūrvienībā notika to jautājumu pārzināšana, kas saistījās ar brīv-
teritorijām Latvijas teritorijā. 

Lai gan muitas procedūru “brīvā zona” (mūsdienās) un “brīvteritorija” 
(20.–30. gadu Latvijā) terminu formulējumi ir krasi atšķirīgi, tomēr pēc to 
darbības būtības abas procedūras var uzskatīt par ļoti līdzīgām. 20.–30. gadu 
Latvijā jēdzienu “brīvteritorija” noteica likumā ierakstītā definīcija. A. Gulbja 
apgādā izdotās “Latviešu konversācijas vārdnīcas” sastādītāji par jēdziena 
“brīvteritorija” priekšgājēju uzskatīja “brīvostu” jeb “brīvpilsētu”. Ar to 
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saprata no valsts muitas robežām izdalītu apgabalu, kur “atļauta preču ievešana 
un izvešana no ārzemēm bez muitas nodokļu samaksas. [..] Brīvostu nolūks bijis radīt 
dzīvākos centros ērtas tranzīta tirdzniecības vietas, sava veida ārzemes iekšzemē, 
ierīkojot ostas vai pilsētas, kas nav pakļautas valsts muitas robežu noteikumiem”6. 
Taču, tā kā brīvostas radīja “saimniecisku separātismu” (pirmkārt, vietējie 
iedzīvotāji patērēja daudz ārzemju preču, par ko nebija samaksāts muitas 
nodoklis; otrkārt, attīstījās kontrabandas tirdzniecība; treškārt, tikusi traucēta 
brīvostas tirdzniecība ar citām pilsētām; un, ceturtkārt, tika grauta valsts 
muitas sistēma), tās gandrīz visur ar laiku tikušas iznīcinātas..7

Ņemot vērā minētos iemeslus, brīvostas pakāpeniski tika nomainītas ar 
t.s. brīvteritorijām..8 Ar tām tika saprasti rūpniecības uzņēmumi, kas ražoja 
eksportam. Šādu termina skaidrojumu noteica vēl 1922. gada 24. oktobra 
“noteikumi par brīvteritoriju tiesību piešķiršanu uzņēmumiem, kuri ražo 
eksportam”. Vēlāk to pārņēma arī 1923. gada 24. februāra “Likums par 
brīvteritoriju tiesību piešķiršanu uzņēmumiem, kuri ražo eksportam”. Tas 
konkretizēja termina formulējumu un pilnībā atklāja uzņēmuma darbības 
sfēru ārējās un iekšējās tirdzniecības politikas jomā.

Salīdzinot ar situāciju, kas ir aktuāla mūsdienās, šobrīd darbojošos “brīvo 
zonu” formulējums jāmeklē Eiropas Kopienas (turpmāk – EK) Muitas 
kodeksā, kas tika pieņemts 1992. gada 12. oktobrī9 (Eiropas Padomes regula 
(EEK) nr. 2913/92 “Par Kopienas Muitas kodeksa izveidi”), kas nosaka, ka 
brīvās zonas un brīvās noliktavas ir Kopienas muitas teritorijas daļas vai 
telpas, kas atrodas šajā teritorijā un ir norobežotas no pārējās teritorijas, 
kur: pirmkārt, ievedmuitas nodokļu un tirdzniecības politikas pasākumu 
piemērošanas vajadzībām Kopienas preces tiek uzskatītas par ārpus Kopienas 
muitas teritorijas esošām, ja tās nav laistas brīvā apgrozībā vai nodotas citā 
muitas procedūrā, vai netiek izmantotas vai patērētas tādā veidā, kas nav 
paredzēts muitas noteikumos; otrkārt, Kopienas preces, par kurām ir 
pieņemti attiecīgi Kopienas noteikumi īpašās jomās, atbilst preču izvešanas 
gadījumos parasti piemērojamiem pasākumiem tāpēc, ka tās novietotas 
brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā..10 Tātad EK galvenā pazīme, kas izdala 
“brīvo zonu” pārējo muitas procedūru vidū, ir tā, ka tajās, kā valsts teritorijas 
daļās, visas ievestās preces attiecībā uz muitas maksājumiem parasti tiek 
uzskatītas kā ārpus muitas teritorijas esošas..11 Savukārt brīvo zonu preču 
pārstrādes vai apstrādes operācijas fiksē nacionālās tiesības12, atļaujot 
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jebkuru rūpniecisku un tirdzniecisku darbību vai pakalpojuma sniegšanu, t.i., 
operācijas, kas nepieciešamas, lai uzlabotu preču iepakojumu, tirdzniecības 
kvalitāti vai sagatavotu tās pārvadāšanai..13 Latvijā šo kārtību nosaka Muitas 
likums – tā 14. pants, pēc kura brīvās zonas un brīvās noliktavas, tāpat kā 
muitas noliktavu teritorijas, tiek definētas kā muitas kontroles zonas. Pēc 
likuma Valsts ieņēmumu dienests, informējot vietējās pašvaldības, var 
noteikt muitas kontroles zonas un piemērot tām paredzēto režīmu, pirmkārt, 
robežkontroles punktos, robežpārejas punktos un muitas kontroles punktos, 
otrkārt, divus kilometrus platā joslā gar valsts sauszemes robežu, Baltijas jūras 
krastu un Rīgas līča krastu, treškārt, muitas iestāžu teritorijās (neiekļaujot 
administratīvās telpas un teritorijas), kurās tiek uzrādītas muitošanai 
paredzētās preces, ceturtkārt, uz sliežu ceļiem un 10 metrus platā joslā gar 
sliežu ceļiem dzelzceļa robežstacijās un, piektkārt, muitas kontrolei pakļauto 
preču uzglabāšanas un pārstrādāšanas vietās..14

Ja salīdzina mūsdienu praksi ar to kārtību, kāda pastāvēja 20.–30. gados, 
starpkaru periodā brīvteritorijās jebkura darbība ar precēm tika atļauta 
automātiski, tūlīt pēc brīvteritorijas tiesību saņemšanas. Tās bija parastas 
fabrikas vai rūpnīcas, kas nodarbojās ar ražošanu, un tādēļ brīvteritorijas 
tiesību iegūšana nekādā veidā nemainīja šīs darbības jomas turpmāko gaitu. 
Turklāt tām arī nevajadzēja katrai tās teritorijā paredzētajai preču ražošanas 
vai pārstrādes darbībai īpaši izdotu muitas iestāžu atļauju, kā mūsdienās to 
nosaka 1992. gada EK Muitas kodekss, kad par paredzēto darbību veikšanu 
brīvās zonas teritorijā iepriekš ir jāpaziņo muitas dienestiem..15

Starpkaru periodā darbojošās akciju sabiedrības, kas ieguva brīvteritorijas 
statusu, bija atbrīvotas no izvedmuitas maksājumiem. Eksportējot savu preci 
uz ārzemju tirgiem, šie uzņēmumi papildus varēja vēl saņemt ievedmuitas 
atmaksas. Tomēr tas gan nenozīmēja, ka šīs tiesības ieguvušo uzņēmumu 
pienākums bija orientēties tikai uz ārzemju tirgu. Brīvteritorijas statusu tāpat 
varēja iegūt arī tādi uzņēmumi un fabrikas, kas kādu daļu no savas saražotās 
produkcijas novirzīja arī vietējā tirgū. Instrukcija pie likuma par brīvteritorijām 
pat paredzēja kārtību, kādā preces un citi priekšmeti izlaižami vietējā tirgū 
(1926.gada Instr., 8. un 9.pants). Arī šajā gadījumā 1926.gada Instrukcija savos 
noteikumos daudz neatšķīrās no mūsdienu principiem par to, ka, ja brīvajā 
zonā (mūsdienās) vai brīvteritorijā (20.–30. gadu Latvijā) saražotās preces 
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vēlas ievest pārējā valsts teritorijā, jāpiemēro tie paši noteikumi, kā ievedot 
preces no ārvalstīm..16

Svarīga piebilde pie likuma, kas atklāja vēl vienu brīvteritoriju iezīmi, 
bija kārtība, kas paredzēja, ka vispārējai zināšanai šiem uzņēmumiem 
(brīvteritorijām) regulāri jāpublicē savi darbības pārskati..17 Šis noteikums tika 
pilnā mērā izpildīts. Pārskati regulāri tika publicēti gan laikrakstā “Valdības 
Vēstnesis”, gan laikrakstā “Muitas Darbinieks”. noteikuma izpildei rūpīgi 
sekoja Iekšlietu ministrijas MD Tarifu nodaļa, kuras pārziņā atradās lietas, 
kas saistījās ar Latvijas teritorijā esošajām un strādājošajām brīvteritorijām..18

Laikraksta “Muitas Darbinieks” 1934. gada decembra numurā par īsto 
brīvteritoriju nozari tika nosaukta finiera rūpniecība..19 Patiešām lielākā 
daļa brīvteritoriju, kas 20.–30. gados darbojās Latvijas teritorijā, bija tieši 
finiera fabrikas (sk. 1. tab.). Lielākās no tām bija a/s “Liepājas linoleuma un 
korķa fabrika”, a/s “Daugava”, a/s ‘Prima” un a/s “Jūliuss Potempa” u.c. 
Kā brīvteriorijas Latvijā darbojās arī citās nozarēs specializētas fabrikas: 
naftas produktu pārstrādes fabrika “A. Oehlrich&Co”, a/s “Rīgas konservu 
fabrika SKF”, a/s “Pirmā Krievu superfosfāta fabrika Mīlgrāvī”, patronu un 
pistonu20 fabrika “Sellier&Bellot” u.c. 20. gados Latvija uz ārzemēm pārdeva 
gandrīz vienīgi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktus un to 
izstrādājumus.

1. att.  Vakuumeļļas fabrikācija 
“A. Oehlrich&Co” bija eļļas rafinērija, 
t.i., naftas produktu pārstrādes fabrika. 
Ar brīvteritorijas tiesībām tā darbojās no 
1928. gada 3. augusta līdz 1936. gada 
31. augustam. 
LVVA, 1367. f., 4. apr., 536. l., 2. lp.



36 BAIBA PAzĀnE

1.tabula

Galveno preču eksports (milj. Ls)21

Laikā no 1921. līdz 1928. gadam vienu no vadošajām vietām Latvijas 
eksportā saglabāja kokmateriāli, kuriem sekoja linu, sviesta un gaļas 
eksports. Sava nozīme bija arī finierim, papīram un linolejam, kuru izvešanu 
starptautiskajā tirgū zināmā mērā nodrošināja fabrikas, kas darbojās uz 
brīvteritoriju tiesību pamata.

Izvēloties ārzemju tirgus, brīvteritorijas par galveno uzdevumu uzskatīja 
gandrīz visas savas saražotās produkcijas eksportēšanu. Latvijas valdība 
nāca pretī pašmāju uzņēmējiem, 1923. gadā izstrādājot speciālu likumu, kas 
definēja brīvteritoriju būtību un nozīmi. Likums atļāva brīvteritoriju tiesību 
ieguvējām fabrikām savā teritorijā ievest no ārzemēm un izvest preces uz 
ārzemēm bez attiecīgu muitas nodokļu nomaksas. Tas bija liels atbalsts 
uzņēmējdarbības attīstīšanai, kā arī stimuls uzņēmējiem aizdomāties par 
brīvteritorijas tiesību iegūšanas lietderīgumu. Rezultātā 20.–30. gadu gaitā 
brīvteritoriju skaits ar katru gadu pieauga. Līdz ar to bija pamatotas cerības 
celt Latvijas kopējos eksporta rādītājus. Pēc savām iezīmēm, izvirzītajiem 
mērķiem un darbības rakstura brīvteritorijas atbilda mūsdienu brīvajām 
zonām, jo arī šodien brīvo zonu galvenais mērķis ir ievest Latvijas produkciju 
starptautiskajā tirgū, piesaistīt investīcijas, attīstīt ražošanu un pakalpojumus, 
tādā veidā palielināt arī kopējos valsts eksporta rādītājus.

Brīvteritoriju izveidošana un to darbības virzieni. 

Pēc Pirmā pasaules kara Latvijas atjaunotā rūpniecība pamatā ražoja 
iekšzemes vajadzībām, bet ražojumu pārpalikumus centās eksportēt uz 
ārzemēm. Taču bija izveidojušās arī rūpniecības nozares, kuras darbojās 
galvenokārt eksportam. Tādas bija, piemēram, kokrūpniecība, papīra un papes 
rūpniecība, gumijas un linoleja rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, ādu pārstrādes 
rūpniecība, pārtikas rūpniecība u.c.22 Latvijas pirmajos 10 pastāvēšanas gados 

Gads  Kokmateriāli  Finieris  Papīrs, pape    Sviests  Lini  Linolejs  Gaļa

1921/25   40,47 1,17   2,57   11,27  31,88  1,38  1,33
1926   35,63 4,07   5,89    37,45  37,99  3,05  6,80
1927   73,53 5,69   5,33   41,27  26,77  4,13  6,04
1928   85,61 8,54   6,65   52,48  25,45  4,26  2,70
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ražošanas un tās eksporta vērtība, kā arī procents no kopeksporta nemitīgi 
auga, savu augstāko punktu sasniedzot 1927. gadā.

2. tabula

Rūpniecība un eksports 1922.–1927. gadā23

Tomēr jāatzīst, ka pašos sākumos Latvijas ārējā tirdzniecība bija ļoti 
ierobežota. To kavēja dažāda veida formalitātes, kuras ieviesa pašas 
ministrijas un kuras bieži tika mainītas, katru reizi anulējot iepriekš izdotās 
preču izvešanas atļaujas..24 Tas ļauj secināt, ka jaunizveidotās valsts valdībai 
trūka pieredzes normatīvo aktu veidošanā. Tas negatīvi ietekmēja ārējās 
tirdzniecības attīstību. Reāls eksporta pieaugums bija manāms tikai ar 1921. 
gada oktobri, kad stājās spēkā jaunie eksporta muitas tarifi.

Kas attiecās uz brīvteritorijām, Latvijas eksporta veicināšanā liela nozīme 
bija 1923. gada 24. februārī pieņemtajam “Likumam par brīvteritoriju tiesību 
piešķiršanu rūpniecības uzņēmumiem, kuri ražo eksportam” (turpmāk – 
Lik.)25. Tūlīt pēc minētā likuma pieņemšanas izveidojās arī pirmā brīvteritorija. 
Tā bija a/s “Liepājas linoleuma fabrika”, kura brīvteritorijas statusu ieguva 
jau 1923. gada 15. augustā..26

1923. gada likums un 1922. gada noteikumi, kas kalpoja par pamatu 
likumam, saturiski bija identiski. Izņēmums bija 1922. gada noteikumu 
7. pants. 1923. gada likuma tekstā tas vairs netika iekļauts. Minētais pants 
paredzēja, ka, “piešķirot jau esošajiem rūpniecības uzņēmumiem šajos noteikumos 
paredzētos atvieglojumus, atmaksājama samaksātā ievedmuita par fabrikā esošām 
nomuitotām izejvielām, kā arī pusfabrikātiem vai gataviem ražojumiem, kuri 
gatavoti no nomuitotām izejvielām”..27 Tas ir skaidrojams ar to, ka likumā 
paredzētā kārtība stājās spēkā tikai tad, kad uzņēmumam tika piešķirtas 
brīvteritorijas tiesības. Tādējādi paredzētie atvieglojumi neattiecās uz tām 
izejvielām, pusfabrikātiem vai gataviem ražojumiem, kuri fabrikas teritorijā 

Gads  Ražotā vērtība,  Eksporta vērtība, �� no kopeksportaEksporta vērtība,  �� no kopeksporta
    milj. Ls   milj. Ls       vērtības

1922    135,7    8,35   6,1
1923    214,6   11,64   5,4
1924    243,3   18,71   7,6
1925    276,2   25,19   9,1
1926    306,9   37,10      12,0
1927    344,2   40,28      11,7



38 BAIBA PAzĀnE

atradās pirms uzņēmuma kļūšanas par brīvteritoriju. Pirms sākt darboties 
brīvajā zonā, mūsdienās ir nepieciešams speciāls muitas dienestu izdots 
apstiprinājums par krājumu uzskaiti..28

Uz 1923. gada likuma pamata eksportam ražojošās rūpniecības nozares 
bez muitas un akcīzes saņēma ražošanai vajadzīgās jēlvielas, pusfabrikātus, 
iesaiņojuma līdzekļus, papildu materiālus, kā arī ražošanai vajadzīgās 
mašīnas, darbarīkus un to piederumus, smēres un kurināmo, t.i., visu, kas 
bija nepieciešams fabrikas ierīkošanai, uzturēšanai un ekspluatēšanai (Lik., 
2. p.). Jāatzīmē, ka līdz 30. gadu otrajai pusei šos sarakstus sastādīja un 
iesniedza MD pašas brīvteritorijas, bet tos izdeva un apstiprināja finanšu 
ministrs (Instr., 1.p.). Ar 1938. gada 9. februāri izdoto MD rezolūciju visām 
uz brīvteritoriju tiesību pamatiem strādājošajām finiera fabrikām tika veidoti 
kopēji minēto preču saraksti..29 Līdz tam katrai finieru fabrikas brīvteritorijai 
bija atsevišķs preču un materiālu saraksts. Mūsdienās EK muitas teritorijā 
nosaka gadījumus, kuros preces, kas brīvajā zonā tiek patērētas savas darbības 
nodrošināšanai, var ievest, atbrīvojot tās no muitas maksājumu samaksas, kā 
arī nosaka izpildāmās prasība, lai saņemtu šos atvieglojumus..30 

Visu apskatāmo laika periodu 1923. gada likums nepārtraukti tika 
papildināts vai arī grozīti atsevišķi tā panti. To noteica pakāpeniska LR 
likumdošanas prakses uzkrāšana muitas un līdz ar to arī brīvteritoriju 
darbības sfērā. Būtisks papildinājums likumam par brīvteritorijām bija 1926. 
gada 14. oktobrī izdotais rīkojums nr. 166. Tas ieviesa “Instrukciju pie likuma 
par brīvteritorijas tiesību piešķiršanu rūpniecības uzņēmumiem, kas ražo 
eksportam” (turpmāk – Instr.), paredzot atvieglojumu piemērošanas kārtību 
rūpniecības uzņēmumiem, kuriem šīs tiesības tika piešķirtas..31 Svarīgi, ka, 
pieņemot attiecīgos papildinājumus, apspriedes procesā tika pieaicināti 
uz to brīdi darbojošos brīvteritoriju MD nozīmētie muitas revidenti un 
pārstāvji no Rīgas muitas..32 Speciālistu klātbūtne instrukcijas tapšanas gaitā 
tikai palielināja uzticību LR likumdošanai. Minētā instrukcija sīki noteica 
brīvteritorijas darbības un kontroles pasākumu kopumu, sākot no to preču 
sarakstu veidošanas, kuras rūpniecības uzņēmumi varēja saņemt bez muitas 
un akcīzes, līdz grāmatvedības dokumentācijas kontrolei un brīvteritorijas 
pareizas iekārtošanas izsekošanai, par kuru korektu izpildi atbildīgas bija 
muitas iestādes.
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Reizēm MD saņēma dažādus likumdošanas aktu uzlabošanas iero-
sinājumus arī no pašām brīvteritorijām. Tā 1928. gada 26. oktobrī ar lūgumu 
mainīt likuma 5. pantu pie Finanšu ministrijas griezās Liepājas fabrikantu 
apvienība. Apvienības lūguma pamatā bija a/s “Liepājas linoleuma fabrikas” 
piedāvātais minētā likuma panta grozījuma projekts. Tas paredzēja, ka no 
brīvteritorijām iekšzemes tirgū izlaižamie ražojumi tiktu aplikti nevis ar 
pilnu ievedmuitu – tāpat kā ārzemju produkcija, bet tikai 50�� apmērā 
no attiecīgu konvenciālo tarifu likmēm. Pēc fabrikas pārstāvju domām, 
“uzņēmumi [brīvteritorijas. – B.P.] dod valstij redzamus labumus: dod 
strādniekiem peļņu, pilda visas klaušas, bet, neskatoties uz to, šo iekšzemes 
uzņēmumu ražojumi pie muitošanas tiek pielīdzināti ārvalstu ražojumiem, 
kādu parādību nekādā ziņā nevar atzīt par normālu”.33 Liepājas fabrikantu 
apvienība pievienojās fabrikas lūgumam, taču atzīmēja, ka šāds grozījums 
nedrīkstētu kļūt vispārīgs un par tā piemērošanu varētu izlemt tikai katram 
gadījumam atsevišķi, apsverot attiecīgos apstākļus..34 Minēto likuma panta 
grozījumu finanšu ministrs neatbalstīja..35 Šādā redakcijā grozītais likuma 
pants tomēr mainītu “brīvteritorijas” jēdziena būtību. Brīvteritorijas darbojās 
kā uzņēmumi eksportētāji, nevis kā ražotāji vietējam tirgum. Līdz ar to 
būtu nepieļaujami, ja tiem tiktu piešķirtas privilēģijas ne tikai nemaksāt 
izvedmuitas nodokļus, bet arī saņemt atlaides ievedmuitas maksās.

Interesants bija munīcijas un automobiļu fabrikas a/s “Vairogs” gadījums. 
Fabrika paredzēja uzsākt automobiļu ražošanu vietējām vajadzībām, ievedot 
automobiļu daļas no ārzemēm. Lai ražotne sekmīgi varētu strādāt, tai bija 
svarīgi iegūt brīvteritorijas tiesības. Tādā veidā tiktu ievestas ražošanai 
nepieciešamās daļas no ārzemēm bez nodokļu nomaksas. Saskaņā ar likumu 
par brīvteritorijas tiesību piešķiršanu par automobiļu laišanu vietējā tirgū 
akciju sabiedrībai būtu jāmaksā ievedmuitas nodoklis. Pastāvot šādam 
nosacījumam, fabrikai nebija izdevīgi ražot automobiļus, jo tie izmaksātu 
dārgāk nekā no ārzemēm ievedamie. Līdz ar to bija svarīgi gatavo 
produkciju ielaist vietējā tirgū bez ievedmuitas nodokļu maksas..36 Tādēļ 
īpaši a/s “Vairogs” vajadzībām izdeva jaunu likumprojektu. Tas paredzēja 
izmainīt likuma 5. panta b. punktu, piešķirot tiesību brīvteritorijas ražotus 
automobiļus ievest vietējā tirgū bez muitas nodokļu samaksas..37 Tas parāda 
to, ka Finanšu ministrija sadarbībā ar MD skatījās un lēma par katras 
brīvteritorijas uzraudzību atsevišķi, gan ņemot vērā to specifisko darbības 
sfēru, gan skatoties konkrētās jomas lomu Latvijas ekonomikā.
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Galvenā brīvteritoriju priekšrocība bija tā, ka tās savus saražotos gatavos 
ražojumus varēja brīvi sūtīt ārzemju tirgū bez izvedmuitas maksājumiem (Lik., 
5.p.; Instr., 6. un 61. p.). noteikums bija spēkā arī gadījumā, ja preces pārvietoja 
no vienas brīvteritorijas uz otru, paredzot tādu pašu kārtību, kāda bija spēkā, 
nogādājot preces no muitas uz brīvteritoriju (Instr., 7. p.). Gadījumā, ja 
ražojumi tika novirzīti uz vietējo tirgu, pēc muitas revidenta preču pārbaudes 
par tiem bija jāmaksā tādi paši nodokļi, kādi bija paredzēti ievestajiem ārzemju 
ražojumiem (Lik., 5. p.; Instr., 9. p.; Rīkojums nr. 161/29 (“Preču nosūtīšana uz 
brīvteritorijām un izlaišana no tām vietējā tirgū”), 3. p.).

Tikpat svarīga nozīme brīvteritorijām bija noteikumiem par ievedmuitas 
atmaksu gatavu ražojumu eksportam. Šāda atmaksa tika ieviesta 
jau 1921. gadā izvedmuitas tarifā 38 un vēlāk tā tika praktizēta plašos 
apmēros. 1927. gadā apmēram 50 fabrikām atmaksātā ievedmuitas nodokļa 
summa pārsniedza 1 milj. Ls.Ls.39 Abiem minētajiem faktoriem (brīvostām un 
ievedmuitas atmaksām) tika piešķirta tik liela nozīme, ka tika pat apgalvots, 
ka bez tiem rūpniecības ražojumu eksports būtu neiespējams..40

Pēc likuma brīvteritoriju tiesības varēja saņemt jebkurš rūpniecības 
uzņēmums (analoģiski mūsdienām – pēc EK regulas nr. 2454/93 Kopienas 
muitas teritorijā izveidot brīvu zonu vai brīvu noliktavu drīkst lūgt jebkura 
persona41). Paredzētos atvieglojumus uzņēmumam piešķīra finanšu 
ministrs (Lik., 1.p.). Vienīgais obligātais nosacījums – uzņēmumam lielākā 
produkcijas daļa bija jāražo eksportam (Lik., 1.p.). Lai iegūtu brīvteritorijas 
statusu, nosacījuma izpilde sākumā bija jāpierāda. Tā, 1926. gada 31. martā 
pie MD griezās finieru fabrikas a/s “Jūliuss Potempa” valde ar lūgumu 
piešķirt minētajai fabrikai brīvteritorijas tiesības. Lūgumā tika norādīts, ka 
no visa fabrikā saražotā finiera daudzuma vietējā tirgū tika pārdots tikai 1��, 
bet pārējā daļa jeb 99�� no saražotās produkcijas tiek eksportēta. Sekmīgu 
konkurētspēju pasaules tirgū akciju sabiedrībai kavēja eksportējamā finiera 
cena, kura sadārdzinājās, pateicoties tam, ka fabrika saņēma tikai 85�� 
atmaksu no ievedmuitas, bet par ūdensstiklu, līmlentu un citiem materiāliem 
nekādas atmaksas nevarēja saņemt..42 Iegūstot brīvteritorijas tiesības, fabrika 
cerēja samazināt eksportējamo ražojumu cenas un celt savu konkurētspēju. 
1926. gada 4. maijā ar finanšu ministra Jāņa Blumberga parakstītu lēmumu 
finiera fabrika a/s “Jūliuss Potempa” saņēma brīvteritorijas tiesības..43

1926. gada 6. martā ar līdzīgu lūgumu pie MD griezās arī finiera fabrikas 
a/s “Daugava” valde. Fabrika 98�� saražotā finiera eksportēja gan tikai uz 
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Angliju, “kur bijis iespējams iekarot tirgu”..44 Uz citām Rietumeiropas valstīm 
netika eksportēts, jo tur varēja saražot daudz lētāku finieri nekā Latvijā. Par 
vienu no finiera sadārdzināšanās iemesliem tika minēta ievedmuita, kura 
finiera rūpniekiem par finiera eksportu pilnā apmērā netika atmaksāta. Tika 
norādīts, ka “šī neatmaksātā muitas daļa iztaisa ļoti lielas summas, kuras sma-
gi gulstas uz finieru pašizmaksu”45. A/s „Daugava” brīvteritorijas tiesības 
ieguva jau 1926. gada 19. martā..46

Pēc brīvteritorijas tiesību saņemšanas konkrētajai fabrikai vai uzņēmumam 
viena mēneša laikā pēc attiecīgā rīkojuma publicēšanas laikrakstā “Valdības 
Vēstnesis” MD bija jāiesniedz saraksts ar visām konkrētās preces ražošanai 
nepieciešamajām izejvielām, pusfabrikātiem, iesaiņojuma līdzekļiem, 
papildu materiāliem, kā arī ražošanai vajadzīgajām mašīnām, darbarīkiem 
un to piederumiem, smērēm, kurināmām vielām un citiem priekšmetiem, 
kas bija nepieciešami fabrikas uzturēšanai, tehniskajam aprīkojumam un 
ekspluatācijai. Par savas darbības uzsākšanu uzņēmumam bija jāpaziņo MD 
līdz kalendārā gada beigām. Ja noteiktā termiņā šāds paziņojums netiktu 
iesniegts, rīkojums par brīvteritorijas tiesību piešķiršanu būtu uzskatāms par 
anulētu. Prakse rādīja, ka visas fabrikas iegūtās tiesības lielākoties izmantojalielākoties izmantojaizmantoja 
savlaicīgi. Ir ziņas tikai par vienu uzņēmumu, kurš likumā paredzētos 
atvieglojumus kā brīvteritorija tā arī neizmantoja. Tā bija cepumu fabrika 
a/s “Latvijas Eksports–Imports, Golts un biedri” – tikko nodibinājusies 
1929. gada 6. jūlijā, jau pēc gada tika likvidēta..47

Protams, bija gadījumi, kad lūgumi par brīvteritorijas tiesību piešķiršanu 
tika noraidīti. 1935. gada 14. septembrī MD saņēma Johana Tālberga lūgumu 

2. att.  Tirdzniecības un rūpniecības a/s “Daugava” 
ar brīvteritorijas tiesībām darbojās no 1926. gada 19. marta. 

1934. gada 27. novembrī tā pārgāja a/s “Furniers” īpašumā, līdz ar to zaudējot 
brīvteritorijas statusu. LVVA, 1367. f., 4. apr. 331. l., 8. lp.
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par atļauju ierīkot zivju tranzīta noliktavu (atteikuma gadījumā – brīvteritoriju) 
kopā ar sālītavu un žāvētavu Rīgā. zivis noliktavā tiktu ievestas no Igaunijas, 
pārstrādātas un tālāk sūtītas uz Poliju, Vāciju un Lietuvu..48 zemkopības 
departamenta Lauksaimniecības pārvalde Johana Tālberga lūgumu uzskatīja 
par nevēlamu, jo tādā veidā tiktu aizskartas Latvijas zvejniecības intereses. 
Igaunijā zivju cenas uz to brīdi bija daudz zemākas nekā Latvijā. Ņemot vērā 
Lauksaimniecības pārvaldes negatīvo atsauksmi, finanšu ministrs lūgumu 
par brīvteritorijas tiesību piešķiršanu minētajam uzņēmumam noraidīja..49 

1923. gada likums veicināja to, ka brīvteritoriju skaits Latvijā līdz pat 1940.
gadam pakāpeniski pieauga.

3. tabula

Brīvteritorijas Latvijā 20. gs. 20.–30. gados

nr.p.k.  Brīvteritorija                    Izveidošanas laiks     Likvidācijas laiks
1.                15.08.1923.                  15.01.1931.51

2.          10.12.1924.

3.                 10.02.1925. 

4.                                             03.03.1925.

5.                18.01.1926. 

6.         19.03.1926.     27.11.1934.57 

7.         04.05.1926.

8.          22.05.1926.

9.          11.04.1928.      15.03.1929.61 

11.         03.08.1928.     31.08.1936.63 

12.          14.08.1928.     05.11.1930.65 
          13.09.1928.     27.07.1937.67

13.

A/s “Liepājas linoleuma 
fabrika50”, vēlāk pārdēvēta par 
a/s “Liepājas linoleuma un 
korķa fabriku”
Sērkociņu fabrika a/s “Vasilijs 
Andreja d. Lapšin”52

Cukura krāsas un sīrupa fabrika 
“Garber un Gieberts”53

Augļu cukura fabrika “Gieberts 
un Epšteins”54

Sērkociņu akciju sabiedrība 
“Vulkans”55

Tirdzniecības un rūpniecības 
a/s “Daugava”56

Finieru fabrika a/s “Jūliuss 
Potempa”58

Superfosfāta fabrika a/s “Pirmā 
Krievu superfosfāta fabrika Mīl-
grāvī pie Rīgas”59

Izolācijas fabrika a/s “Vikandera 
korķu rūpniecība”60

Vakuumeļļas fabrikācija 
“A. Oehlrich&Co”62

A/s “Rīgas konservu fabrika 
SKF”64

Pistonu un patronu fabrika 
a/s “Sellier un Bellot”66
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14.       11.10.1928.     22.12.1928.69 

15.        25.10.1928. 

16.       12.11.1928.     08.01.1929.72 
17.       31.01.1929.     10.04.1930.74 

18.         06.07.1929.     18.09.1930.76

19.       12.07.1929.
20.        10.09.1929.     02.05.1932.80

       12.04.1932.      17.04.1936.81 
       10.04.1930.     03.12.1937.83 

21.       27.02.1934.84     03.12.1937.85

22.        28.05.1937. 

Tirdzniecības un rūpniecības 
fabrika a/s “Vārpa”68

Finieru un kokrūpniecības 
a/s “Prima”70

Finieru fabrika “F.V.nather”71

Velosipēdu fabrika 
“Lat-Brannabor”73

Tirdzniecības un rūpniecības 
a/s cepumu fabrika “Latvijas 
Eksports–Imports, Golts un 
biedri”75

Finiera fabrika a/s “Lignum”77

Finiera fabrika a/s “Brāļi Buš”78, 
no 1932. gada 4. maija – a/s 
“Furniers”79

Tirdzniecības-rūpniecības 
a/s ‘Industra”82

no brīvteritorijām saņemto 
finieru pārstrādāšanas finieru 
fabrika “Luke” (V. Azarovs)
Munīciju un automobiļu fabrika 
a/s “Vairogs”86

Tas savukārt liecina, ka rūpniecības uzņēmumi bija saskatījuši svarīgās 
priekšrocības savai attīstībai, pašizaugsmei un darbības paplašināšanai, 
kādas deva tiesības, darbojoties kā brīvteritorija. 1923. gadā Latvijā bija 
tikai viena brīvteritorija – a/s “Liepājas linoleuma fabrika”,,87 1928. gadā jaujau 
darbojās 7 šādi uzņēmumi: a/s “Liepājas linoleuma fabrika”, a/s “Pirmā 
Krievu superfosfāta fabrika Mīlgrāvī pie Rīgas”, finieru fabrikas “Daugava” 
un “Jūliuss Potempa”, patronu fabrika “Sellier&Bellot”, eļļas rafinērija 
(naftas produktu pārstrādes fabrika) “A. Oehlrich&Co” un izolācijas fabrika 
a/s “Vikandera korķu rūpniecība”88. Pēc 1930. gada datiem, brīvteritoriju 
skaits bija pieaudzis līdz 18 uzņēmumiem. Pie jau esošajām brīvteritorijām 
šādu statusu ieguva vēl a/s kokrūpniecība “Prima”, velosipēdu fabrika “Lat-
Brannabor”, finiera fabrika “Lignum”, tirdzniecības un rūpniecības fabrika 
a/s “Vārpa”, a/s “Rīgas konservu fabrika SKF” u.c.89 Latvijas ārējā tirdzniecība 
20. gadu sākumā sāka strauji augt.
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4. tabula

Latvijas ārējā tirdzniecība 1920.–1928. gadā90

Latvijas galvenā eksporta zeme bija Anglija, kas bija saprotams, ņemot 
vērā, ekonomikai atjaunojoties pēc Pirmā pasaules kara, augsto pieprasījumu 
pēc Latvijas koka, liniem, finiera, sviesta un bekona..91 Uz Angliju eksportētie 
kokmateriāli sastādīja vairāk nekā pusi no kopējā Latvijas eksporta uz šo 
valsti.92 Pārdodot savas preces Anglijas tirgū, Latvija tāpat ieguva ļoti vērtīgās 
mārciņas. Tās savukārt tika izlietotas, piemēram, iepērkot nepieciešamo 
industriālo produkciju Vācijā, kuras piedāvājums bija augstas kvalitātes 
un lēts..93 Tāpat nozīmīgi Latvijas eksporta mērķi bija Francija, Beļģija un 
Holande, kā arī Vācija.

5. tabula

Latvijas ārējā tirdzniecība 
1921.–1928. gadā (vidēji gadā)94

Pirmā brīvteritorija nodibinājās tūlīt pēc likuma par brīvteritorijām 
pieņemšanas 1923. gadā, tās piemēram sekoja arī pārējie uz eksportu orientētie 
uzņēmumi. Tādā veidā 1923. gada likums par brīvteritorijām bija attaisnojis 

nr.p.k.           Latvijas eksporta valstis      Eksports, milj, Ls   ��
 1.  Anglija    58,6  26,5
 2.  Vācija     34,1  15,4
 3.  Francija, Beļģija, Holande  37,5  17,0
  4.   Skandināvijas valstis,  Somija    7,3   3,3
 5.  Igaunija, Lietuva, PSRS un Polija 18,7   8,5
  6.  Pārējās Eiropas valstis   21,0   9,5
 7.  Pārējās valstis    43,6  19,8
   Kopā         220,8  100

   Gads    Eksports, milj. Ls
   1920    62,31
   1921    28,91
   1922       101,20
   1923       162,00
   1924       169,60
   1925       179,50
   1926       188,50
   1927       221,20
   1928       261,30
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uz to liktās cerības: Latvijas kopējā eksporta rādītāji nemitīgi auga līdz ar 
brīvteritoriju skaita pieaugumu, ienesot savu devumu valsts budžetā.

Par brīvteritoriju varēja kļūt jebkurš uzņēmums, kurš bija izteicis šādu 
vēlmi. Pretendentus rūpīgi izvērtēja, un šajā procesā piedalījās ne tikai 
pārstāvji no Finanšu ministrijas, bet arī citi pieaicinātie speciālisti, analizējot 
katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā to specifiskos darbības apstākļus. 
Praksē bija gadījumi, kad kāds lūgums tika noraidīts, taču tie bija tik reti, 
ka neieguva statistisku raksturu. Tikpat stingriem noteikumiem bija pakļauti 
uzņēmumi, kas ieguva brīvteritorijas statusu. noteikumu neievērošana 
uzņēmumam nozīmēja jauniemantotā statusa un tam līdzi nākošo tiesību 
zaudēšanu. 

Brīvteritoriju muitas uzraudzība un kontrole 

Saskaņā ar mūsdienu Latvijai aktuālajām starptautiskajām normām (EK 
regulas nr. 2454/93, nr. 2913/92), muitas kontroles pasākumus brīvajās 
zonās nosaka muita un brīvajās zonās novietoto preču pārbaudi tai ir 
tiesības veikt jebkurā laikā..95 Tas nozīmē, ka muitas pārstāvji var ierasties 
brīvās zonas vai brīvās noliktavas teritorijā jebkurā laikā, iepriekš par to 
nebrīdinot šo teritoriju pārstāvjus. Muitas kodekss arī nosaka muitas dienestu 
uzraudzību visos brīvo zonu ieejas un izejas punktos,,96 kā arī ievieš kontroli 
pār visām veiktajām saimnieciskajām darbībām brīvās zonas teritorijā..97 
Pagājušā gadsimta 20.–30. gados Latvijā brīvteritorijas atradās pastāvīgā 
muitas uzraudzībā (Lik., 3.p.). 1923. gada likums paredzēja, ka katrā šādā 
brīvteritorijā pastāvīgi jāatrodas vienam MD norīkotam revidentam un 
uzraugiem, kuru skaitu, atkarībā no darba apstākļiem, noteica MD (Instr., 
2. p.). Muitas revidenti un uzraugi strādāja brīvteritorijās tāpat kā to darbi-
nieki – arī viņiem bija noteikts darba laiks, kas tika ievērots brīvteritorijā. 
Viņu galvenajos pienākumos ietilpa kontrolēt preču kustību brīvteritorijā,kontrolēt preču kustību brīvteritorijā,preču kustību brīvteritorijā, 
izdot pavadzīmes un atļaujas par preču kustību, pārzināt visas brīvteritorijā 
ievestās preces, kā arī izpildīt citus ar muitas uzraudzību saistītus uzdevumusizpildīt citus ar muitas uzraudzību saistītus uzdevumuscitus ar muitas uzraudzību saistītus uzdevumus 
attiecīgajā uzņēmumā (Instr., 11. un 12. p.).

Izmaksas, kas saistījās ar revidenta un uzraugu uzturēšanu, pilnībā gūlās 
uz pašu uzņēmumu pleciem. Ražošanas uzņēmumam bija arī jānodrošinabija arī jānodrošinaarī jānodrošina 
minētie ierēdņi ar nepieciešamajām darba telpām (Lik., 4. p.; Instr., 22. p.). 
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Šie noteikumi no uzņēmumiem prasīja lielus līdzekļus (vidēji ap Ls 500 
mēnesī). Tāpēc tos varēja atļauties tikai tās fabrikas, kurām bija pastāvīgs un 
diezgan ievērojams eksports attiecībā pret to preču daļu, kas tika novirzīta 
iekšējā tirgū. Īpaši jūtami tas kļuva pasaules ekonomiskās krīzes laikā 30. gadu 
sākumā. Tā noteica, ka par brīvteritorijām varēja kļūt tikai tās ražotnes, kas 
bija pilnībā pievērsušās eksportam. Vienīgais izņēmums 1934. gadā bija 
a/s “Pirmā Krievu superfosfāta fabrika Mīlgrāvī”. Salīdzinājumā ar pārējām 
brīvteritorijām tā eksportēja maz, bet vienlaikus saglabāja brīvteritorijas 
tiesības. Pašam superfosfātam nebija paredzēti nekādi ievedmuitas 
maksājumi, toties lielus izdevumus uzņēmumam radīja iesaiņojums – džutas 
maisi un izejviela – fosforīti..98

Muitas uzraudzība nozīmēja pilnīgu brīvteritorijas darbības kontroli no 
MD puses, par ko liecināja tā ieceltie revidenti un muitas uzraugi. Brīvteritorijā 
ieceltais muitas revidents regulāri sniedza atskaites departamentam, veicot 
pilnīgu kontroli, sākot ar dažādu grāmatvedības reģistru aizpildīšanu 
un beidzot ar uzraudzību, lai brīvteritorija būtu uzskatāmi atdalīta no 
pārējās valsts iekšzemes teritorijas. Šodien šāds preču uzskaites darbs 
brīvajās zonās ir jāveic visām tām personām, kuru darbībā ietilpst brīvajā 
zonā vai brīvajā noliktavā esošu preču glabāšana, apstrāde vai pārstrāde, 
pārdošana vai pirkšana. Preču krājumu uzskaite jāveic muitas dienestuPreču krājumu uzskaite jāveic muitas dienestumuitas dienestu 
noteiktā veidā. Preces ņem uzskaitē, tiklīdz tās ievestas šādas personas 
telpās. Krājumu uzskaitei ir jānodrošina iespēja muitas dienestiem precesiespēja muitas dienestiem precesmuitas dienestiem preces 
identificēt un jāreģistrē preču pārvietojumi..99 20.–30. gados grāmatvedības 

3. att.  Superfosfāta fabrika, ar pilno 
nosaukumu a/s “Pirmā Krievu 
superfosfāta fabrika Mīlgrāvī 
pie Rīgas”, brīvteritorijas statusu 
ieguva 1926. gada 22. maijā. Ar 
šādu statusu fabrika darbojās visu 
Latvijas starpkaru periodu. 
LVVA, 1367.f., 4. apr. 331. l., 147. lp.
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reģistru ierīkošanas un to glabāšanas kārtību noteica muitas revidents 
personīgi un bija par to arī atbildīgs. Tā kā šajā jomā nebija ar rīkojumu 
noteikta īpaša kārtība, Valsts kontrole veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka 
dažādās brīvteritorijās grāmatvedības uzskaites sistēma tika veikta atšķirīgi.grāmatvedības uzskaites sistēma tika veikta atšķirīgi. tika veikta atšķirīgi.atšķirīgi.. 
Tā, piemēram, finieru fabrikas a/s “Jūliuss Potempa” brīvteritorijas pārzinis 
tika vainots savas grāmatvedības novešanā līdz tādai vienkāršībai, kas nedod 
pārskatu par uzraugāmām precēm, turpretī a/s “Liepājas linoleuma un 
korķu fabrikas” pārzinis ievedis grāmatas, bez kurām, pārveidojot pārējās, 
pilnīgi iespējams iztikt..100 1928. gada decembrī tikko ieceltais a/s “Jūliuss 
Potempa” finieru fabrikas revidents H. Glazenaps norādīja, ka patiešām 
ir nepieciešams nomainīt līdzšinējo preču kontroles sistēmu, finiera saiņus 
dokumentos iegrāmatojot un pie izlaišanas izrakstot pēc dimensijām. 
Līdzšinējā grāmatvedības sistēma kontroles gadījumā nedeva iespēju faktiski 
atrast izvedamās un ievedamās preces, jo grāmatas to neuzrādīja. Tajās 
varēja atrast tikai konkrētu saiņu skaitu..101 Savukārt 1928. gada decembrī a/s 
“Liepājas linoleuma un korķu fabrikas” revidents paskaidroja, ka minētās 
fabrikas grāmatvedība sastāv no pieciem reģistriem: ievesto izejvielu 
reģistra, ievesto izejvielu reģistra pēc preču nosaukumiem un muitas tarifa 
iedalījumiem, gatavo iesaiņoto preču reģistra (noliktavas grāmata), gatavo uz 
ārzemēm izvesto preču reģistra, gatavo uz iekšzemi izvesto preču reģistra..102 
Lielais grāmatvedības reģistru skaits, pēc revidenta domām, palīdzēja labāk 
orientēties preču kustībā brīvteritorijā.

Dažādās uzskaites izpratnes dēļ 1928. gada 13. decembrī MD notika Valsts 
kontroles dienesta rīkota apspriede par grāmatvedības saskaņošanu finieru 
fabrikās..103 Apspriedes rezultātā 1929. gada janvārī tika izdots jauns finanšu 
ministra rīkojums nr. 47/29. Tas noteica minimālās prasības, pie kādām 
revidentiem bija jāpieturas, vedot attiecīgās grāmatas, t.i., grāmatās bija jāredz 
saņemto nenomuitoto preču apgrozība – kad preces saņemtas, kad un kādos 
daudzumos tās izdotas pārstrādāšanai, gatavo ražojumu daudzums utt.104 
Attiecībā uz a/s “Liepājas linoleuma un korķu fabrika” revidenta vestajām 
“liekajām grāmatām” MD neradās nekādi iebildumi, ja tas nodrošināja pašam 
revidentam ātrāk orientēties preču apgrozījumā un neradīja sarežģījumus 
ierēdņu darbības kontrolē..105

Muitas revidenti brīvteritorijās bija atbildīgi arī par preču izlietošanu. 
Tā, piemēram, ierēdnim bija jāseko līdzi nederīgo preču (t.i., atkritumu) 
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iznīcināšanas gaitai. Vienlaikus MD atzina, ka gadījumos, ja atkritumi tiektiek 
iznīcināti lielos apmēros, nav vēlams visu atbildību uzlikt vienai personai. 
Tādēļ tika izveidots attiecīga rīkojuma projekts, kurā bija paredzēts, ka par 
lielāka daudzuma atkritumu iznīcināšanu ir jāpaziņo MD, kurš, ņemot vērā 
konkrētus apstākļus, noteiks to iznīcināšanas kārtību..106 Šādu rīkojumu 
(nr.60/29) finanšu ministrs pieņēma 1929. gada 5. februārī..107 Mūsdienās 
preču iznīcināšanas gaitu brīvajās zonās nosaka EK regulas nr. 2454/93 
841.–842. pants un regulas nr. 2913/92 182. panta 3. punkts. Tie paredz pirms 
preču iznīcināšanas savlaicīgi rakstiski informēt muitas iestādes, lai tās varētu 
uzraudzīt iznīcināšanas procesa gaitu..108

Mūsdienās EK regula paredz brīvās zonas teritorijas iežogošanu un 
dalībvalstīm pašām ir jānosaka katras brīvās zonas vai brīvās noliktavas 
ieejas un izejas punkti. Brīvo zonu perimetrs un ieejas un izejas punkti ir 
muitas dienestu uzraudzībā, un personas un transporta līdzekļi, kas iekļūst 
brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā vai izkļūst no tās, var tikt pakļauti muitas 
pārbaudei..109 Starpkaru periodā sekot līdzi tam, lai preces netiktu ievestas vai 
izvestas no brīvteritorijas bez muitas ziņas, bija muitas revidenta uzdevums. 
Pēc likuma šādas darbības tika vērtētas kā kontrabanda, par ko vainīgie 
bija sodāmi pēc muitas likumu attiecīgajiem noteikumiem (Lik., 8. p.). Šim 
aspektam tika pievērsta ne mazāka nozīme kā grāmatvedības reģistriem. 
1927. gada 25. jūnijā MD, veicot pārbaudi a/s “Jūliuss Potempa” fabrikas 
brīvteritorijā, pastāvošo muitas uzraudzības kārtību nodēvēja par neatbilstošu 
likumam un uz tā pamata izdotās instrukcijas prasībām. Pirmkārt, fabrikas 
teritorijai nebija uzcelts iežogojums; otrkārt, fabrikas teritorijā bija iespējams 
iekļūt pa diviem vārtiem, kas pēc likumā noteiktās kārtības būtu jānoslēdz, 
atstājot izejai tikai vienus vārtus; treškārt, noliktavas, kurās atradās gatavā 
produkcija, noteikti bija jānoplombē. Pretējā gadījumā MD bija gatavs 
norīkot uz fabriku muitas uzraugu papildu skaitu, lai novērstu, piemēram,papildu skaitu, lai novērstu, piemēram,skaitu, lai novērstu, piemēram, 
nenoplombētā finiera izvešanas iespējamību ārpus darba laika..110 Trūkstošais 
žogs tika uzbūvēts tā paša gada 14. decembrī, liekās izejas tika slēgtas, un 
fabrikas vadība piekrita palielināt uzraugu skaitu līdz 3 cilvēkiem..111 (Līdzīgi 
mūsdienās – brīvo zonu iežogojumam un brīvo noliktavu telpām jābūt tādām, 
lai muitas dienesti no ārpuses tās varētu ērti pārraudzīt un lai preces nebūtu 
iespējams pretlikumīgi izvest. Arī iežogojumam pieguļošajai teritorijai jābūt 
tādai, lai muitas dienesti to varētu pienācīgi pārraudzīt. Iekļūt šajā teritorijā 
ir atļauts vienīgi ar muitas dienestu piekrišanu.)112
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A/s “Liepājas linoleuma un korķu fabrikas” un a/s “Vikandera korķu 
rūpniecības” piemērs parādīja, ar kādu atbildību muitas revidents pievērsās 
sava darba izpildei. Minētās brīvteritorijas muitas revidents ne tikai aprakstīja 
savā pārraudzībā nodotās fabrikas kopējo situāciju, bet zīmēja plānus, lai 
uzskatāmi to parādītu apraksta lasītājam. no apraksta izrietēja, ka šīs linoleja 
fabrikas un izolācijas fabrikas teritorija bija kādreiz vienota teritorija. Abām 
fabrikām kopā bija četri vārti, kuri veda no fabriku teritorijas uz pilsētu. 
Vārti nr. 1 tikuši lietoti naktīs un svētku dienās, tad notika tikai strādnieku 
maiņas. Pie tiem pastāvīgi dežurēja muitas uzraugs. Pārējie vārti šajā laikā 
bija noplombēti ar muitas uzraudzības plombām. Dienā vārti nr. 2 stāvēja 
vaļā ievedkustībai un izvedkustībai, kā arī strādnieku kustībai. Šajā laikā pie 
vārtiem tāpat dežurēja muitas uzraugs, bet pārējie vārti tikmēr bija noplombēti. 
Vārti nr. 3 un nr. 4 tika lietoti ļoti reti. Tie domāti ogļu ievešanai fabrikas 
teritorijā, kad pie tiem arī dežurēja muitas uzraugi. Linoleja un izolācijas 
fabrikas savienoja vārti nr. 5. Apkārt abu fabriku pagalmiem atradās fabriku 
korpusi un augstas sētas, pa daļai aprīkotas ar dzeloņdrātīm..113 Kā var secināt, 
šajā brīvteritorijā tika rūpīgi uzraudzīta likuma prasību izpilde.

Prakse rādīja, ka par brīvteritoriju darbību interesējās arī Valsts kontrole, 
kas regulāri tajās veica faktiskās revīzijas. 1935. gada martā šāda revīzija 
tika veikta a/s “Lignum”, “Prima”, “Pirmās Krievu superfosfāta fabrikas 
Mīlgrāvī” un pistonu un patronu fabrikas “Saller un Bellot” brīvteritorijās. 
Pēc revīzijas Valsts kontroles darbinieki fiksēja vairākus trūkumus muitas 
revidentu darbā. Viens no tiem bija neprecizitātes vai kļūdas grāmatvedības 

4. att. A/s “Liepājas korķu un linoleuma fabrika”– sākumā a/s “Liepājas linoleuma 
fabrika”, vēlāk pārdēvētā a/s “Liepājas linoleuma un korķu fabrika”, bija pirmais 
un lielākais ražošanas uzņēmums, kuram tika piešķirts brīvteritorijas statuss. Kā 

brīvteritorija fabrika darbojās no 1923. gada 15. augusta līdz 1931. gada 15. janvārim. 
LVVA, 1367. f., 4. apr., 491. l., 54. lp. o. p.
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dokumentos, piemēram, nesaskaņas norēķinu grāmatu un pavadzīmju 
ievedamo preču daudzumā. Tas, pēc kontroles domām, nedeva iespēju 
konstatēt nenomuitoto preču un materiālu iztrūkumus un iekasēt par tiem 
pienācīgos ievedmuitas nodokļus, kā to nosaka likuma par brīvteritorijām 
6. pants..114

Tāpat būtisks pārkāpums bija nenomuitoto brīvteritorijās ievesto vai 
ražoto preču glabāšana nenoplombētās noliktavās fabrikas darba telpās 
vai pagalmā. Tikai retos gadījumos preces glabājās atsevišķās noplombētās 
noliktavās..115 Tika atklāts, ka nepārtraukta muitas uzraudzība no minētajām 
brīvteritorijām pastāv vienīgi a/s “Pirmā Krievu superfosfāta fabrika 
Mīlgrāvī”. A/s “Lignum” muitas uzraudzība pastāvēja tikai darba dienās no 
plkst. 08.00 līdz 17.00, a/s “Prima” – no plkst. 08.00 līdz 16.00, a/s “Sallier 
un Bellot” – no plkst. 07.00 līdz 15.00..116 Kontrole atzina, ka vismaz vienu 
noteikumu muitas revidenti izpildīja pienācīgi, t.i., beidzot dežūras darbu, 
brīvteritoriju ārējie vārti tika noplombēti. Tomēr tā neatzina, ka šāda muitas 
uzraudzība ir apmierinoša, jo “tā negarantē valsti no zaudējumiem, kas var celties 
par brīvteritorijās ievestu vai tanīs ražotu, ar ievedmuitu apliktu preču nelegālu 
izvešanu no brīvteritorijas vietējam tirgum”..117

MD, pretēji Valsts kontroles darbiniekiem, uzskatīja, ka muitas revidenti 
veic savus darba pienākumus pēc labākās sirdsapziņas..118 Kļūdas un 
neprecizitātes grāmatvedībā tika izskaidrotas ar cilvēciskā faktora klātbūtni, 
kā arī preču ievešanas un izvešanas kārtību, t.i., preces tika pārvietotas pa 
daļai, vēlāk dokumentējot to kopējo skaitu. Otrais pārmetums tika noraidīts, 
apelējot pie nepareizas likuma teksta tulkošanas, jo muitas uzraudzība pēc 
likuma brīvteritorijā notiek tās darbības laikā. Ja konkrētā brīvteritorija 
darbojas nepārtraukti, tad tāds ir arī muitas revidenta darba grafiks. Savukārt, 
ja ir noteikts darba laiks, tādu pašu ievēro arī revidents. Finanšu ministrija, 
pēc MD domām, nevarēja “uzņemties atbildību par fabriku drošību”.119

Šādi un līdzīgi gadījumi nebija nekas ārkārtējs. Tās bija ikdienišķas 
situācijas, kuras atklāja nepilnības, un tās savlaicīgi varēja novērst. Augstāk 
minētajā gadījumā pārpratumi tika novērsti ar 1935. gada 16. jūlijā MD izdoto 
priekšrakstu, kurā tika apskatīti minētie trūkumi brīvteritoriju revidentu 
darbā, piedāvāti labojumi instrukcijā pie likuma par brīvteritorijām, tiemlabojumi instrukcijā pie likuma par brīvteritorijām, tieminstrukcijā pie likuma par brīvteritorijām, tiem 
piekrita arī Valsts kontrole.120
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Atšķirībā no mūsdienām, kad brīvās zonas no muitas iestāžu puses tiek 
kontrolētas tikai laiku pa laikam, veicot pārbaudes vizītes šajās teritorijās, 
20.–30. gadu Latvijā brīvteritorijās bija ieviests atsevišķs muitas revidenta 
un muitas uzraugu amats. Tas deva papildu nodrošinājumu brīvteritoriju 
darbības kvalitātei, ierobežojot nelegālu preču izvešanu no brīvteritorijām. 
Līdz ar to var secināt, ka tas bija papildu garants, lai izvairītos no zaudējumiem 
valsts ekonomikai, kurus varēja radīt nelegālo preču iepludināšana valsts 
iekšējā tirgū.

Brīvteritoriju likvidācija 

Rūpniecības uzņēmuma kā brīvteritorijas statuss tika likvidēts, sekojot 
1923. gada likumam pievienotās instrukcijas noteiktajai kārtībai (Instr., 
19.–21.p.).121 Tā paredzēja, ka pirms likvidācijas brīvteritorijai vispirms ir 
jāsamaksā muitas, akcīzes un citi nodokļi par izejvielām, pusfabrikātiem un 
iesaiņojuma līdzekļiem, uzņēmuma darbībai nepieciešamajiem materiāliem, 
kā arī par gatavo produkciju pēc spēkā esošas ievedmuitas tarifa likmes, 
izņemot tās preces un priekšmetus, kuri nodoti muitas pārziņā (Instr., 19. p.). 
Ievedmuitas tarifi, kas šajā gadījumā bija jāsamaksā, tika rēķināti pēc preču 
daudzumiem: par izejvielām, pusfabrikātiem un iesaiņojuma līdzekļiem – 
par to daudzumu, kāds pēc attiecīgiem norēķiniem skaitījās uzņēmumā; par 
materiāliem un citiem uzņēmuma izbūvei ievestajiem ierīču priekšmetiem, 
mašīnām, darbarīkiem un citām uzņēmuma ekspluatācijai ievestajām precēm 
un materiāliem – par daudzumu, kāds pēc attiecīgajiem norēķiniem skaitījās 
uzņēmumā (nebija izvests uz ārzemēm, izlaists vietējā tirgū, dzēsts vai 
iznīcināts); par gataviem ražojumiem – par daudzumu, kāds pēc attiecīgiem 
norēķiniem skaitījās uzņēmumā, atņemot to daudzumu, kas tika pārņemts 
muitas pārziņā (Instr., 19. p., a, b, c). Preces nodeva muitas pārziņā un tika 
pielīdzinātas tranzītprecēm. Muitas ierēķinā tās atradās trīs gadus no to 
saņemšanas muitas pārziņā (Instr., 20. p.).

Likvidācijas procesā aktīvi tika iesaistīts uzņēmumā esošais muitas revi-
dents kā MD pārstāvis. Uzņēmumam bija jāizpilda visas muitas revidenta 
prasības un aizrādījumi, kas attiecās uz muitas uzraudzību (Instr., 21.p.). Uz 
muitas revidenta sastādītā likvidācijas akta pamata tika likvidēts uzņēmuma 
brīvteritorijas statuss. Pēc šādas kārtības 1931. gada 15. janvārī likvidēta 
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a/s “Liepājas linoleuma fabrika”. Likvidācijas aktā Liepājas brīvteritorijas 
muitas revidents H. Cīrulis pēc brīvteritorijas telpu un laukumu apskates 
atzina, ka “minētajās telpās un laukumos nekādu nemuitotu priekšmetu 
un preču nav. Visi muitas ierēķinos bijušie priekšmeti, izejvielas, kā arī 
fabrikas gatavie ražojumi ir nodoti Liepājas Muitas pārziņā [..], pie kam 
muitas uzraudzība no fabrikas brīvteritorijas, skaitot ar šo dienu plkst. 
17, noņemta. Visu ārējo vārtu un durvju muitas uzraudzības plombas un 
atslēgas noņemtas.”.””122 Arī šeit var redzēt kontinuitāti starp 20.–30.gadu 
brīvteritorijām un mūsdienu brīvajām zonām. Tāpat kā starpkaru Latvijā, arī 
mūsdienās brīvās zonas pilnīga likvidācija var notikt tikai pēc tam, kad visas 
preces, kas ievestas brīvās zonas procedūras ietvaros, pilnībā izvestas no šīm 
teritorijām..123

Par brīvteritorijas tiesību likvidācijas pamatu kalpoja, pirmkārt, paša 
uzņēmuma paziņojums par savas darbības pārtraukšanu. Tādu paziņojumu 
1929. gada 1. martā MD saņēma no a/s “Vikandera korķu rūpniecība”, unMD saņēma no a/s “Vikandera korķu rūpniecība”, unsaņēma no a/s “Vikandera korķu rūpniecība”, un 
uz 1929. gada 7. marta muitas revidenta sastādītā akta par nenomuitotu 
preču pārņemšanu muitas pārziņā pamata 1929. gada 15. martā uzņēmums 
pārtrauca savu darbību kā brīvteritorija..124 Līdzīgi bija ar uzņēmumu 
a/s “F.V.nather”, kurš savu paziņojumu iesniedza 1928. gada 10. decembrī 
un darbību kā brīvteritorija pārtrauca 1929. gada 8. janvārī.125

Otrkārt, par likvidācijas iemeslu varēja kalpot arī uzņēmuma pāriešana 
citas akciju sabiedrības īpašumā. Tā 1930. gada 10. aprīlī brīvteritorijas tiesības 
tika likvidētas velosipēdu fabrikai a/s “Lat-Brannabor” sakarā ar tās pāriešanu 
tirdzniecības-rūpniecības a/s “Industra” īpašumā.126 Tāpat 1934. gada 27. 
novembrī tika likvidētas finieru fabrikas a/s “Daugava” brīvteritorijas tiesības, 
ņemot vērā to, ka minētā fabrika pārgājusi a/s “Furniers” īpašumā.127

Trešais iemesls brīvteritorijas tiesību zaudēšanai bija šo tiesību savlaicīga 
neizmantošana. 1929. gada 6. jūlijā brīvteritorijas tiesības bija ieguvusi 
tirdzniecības un rūpniecības a/s cepumu fabrika “Latvijas Eksports–Imports, 
Golts un biedri”.128 Taču tā neizmantoja piešķirtās tiesības likumā noteiktajā 
termiņā, tāpēc 1930. gada 18. septembrī zaudēja brīvteritorijas statusu.129

Apskatāmajā laika periodā brīvteritorijas statusu regulāri ieguva arvien 
jaunas akciju sabiedrības. Taču bija arī tādas, kuras atteicās vai zaudēja šo 
statusu. Brīvteritoriju statusa likvidācija norisa stingri likumā noteiktajā 
kārtībā, kas sasaucas arī ar mūsdienu likumdošanā noteikto kārtību.
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Brīvteritorijām, kas tika atvērtas un darbojās Latvijā starpkaru periodā, 
bija liela nozīme valsts eksporta veicināšanā. Tas deva labumu valsts 
ekonomikai. Jo īpaši svarīgi tas bija pasaules ekonomikas krīzes apstākļos, 
mazinot importu un palielinot eksportu. Šo muitas īpašo zonu attīstībā 
svarīgu pamatu deva likumdošana, kuras izstrādes procesā tika iesaistīti 
speciālisti – muitu revidenti, kas praksē ļoti labi orientējās reālajā situācijā. 
Tāpat likumdošana bija atvērta ikvienam uzņēmumam, kas bija izrādījis 
vēlmi strādāt šajā sfērā. Tāpēc var secināt, ka likums par brīvteritorijām 
bija attaisnojis uz to liktās cerības. To pierādīja straujais brīvteritoriju skaita 
pieaugums un ilgā darbība.

Brīvteritorijas strādāja pilnīgā muitas kontrolē un uzraudzībā. MD 
norīkoto muitas revidentu un uzraugu klātbūtne bija katrā brīvteritorijā un 
bez to līdzdalības brīvteritorijas darbība nebūtu bijusi iespējama. Vienlaikus 
likumā noteiktie un praksē realizētie stingrie muitas kontroles pasākumi 
brīvteritorijās nekavēja to skaita pieaugumu visā apskatāmajā laika periodā.

Pieredzes uzkrāšanas ziņā pētījums par brīvteritorijām Latvijā 20.–30. 
gados ir aktuāls arī mūsdienās. Šobrīd, kad valsts ekonomikā ir svarīgi 
celt Latvijas eksporta rādītājus, liela nozīme ir “brīvajām zonām”. Tām kā 
brīvteritoriju nākamā attīstības etapa turpinātājām ir svarīgi raudzīties 
uz pagātnes pieredzi. Popularizējot Latvijas sabiedrībā ziņas par brīvajām 
zonām un to darbību, var veicināt uzņēmēju interesi investēt līdzekļus šajā 
darbības sfērā.
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Baiba Pazāne

die zollprozedur im “zollfreigebiet“ 
in den 1920er/30er jahren in lettland

Unter den zahlreichen zollabfertigungen gibt es heutzutage die sog. 
“Freizonen“. In der Praxis der zollpolitik sind solche Rechtsnormen nicht 
neu. nach dem Prinzip der heutigen “Freizonen“ funktionierten in der ersten 
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Hälfte des 20. Jahrhunderts die sog. “zollfreigebiete“. In Lettland entstanden 
sie in den frühen 1920er Jahren, gleichzeitig mit der Herausbildung des 
staatlichen zollsystems bald nach der Gründung des unabhängigen Staates 
Lettland.

Als “zollfreigebiete“ galten industrielle Unternehmen, deren Waren 
in erster Linie für ausländische Märkte, d. h. für den Export, vorgesehen 
waren. In ihrer Tätigkeit stützten sie sich auf das Gesetz von 1923 über 
“zollfreigebiete“, das die wichtigsten normen für die Tätigkeit in diesen 
besonderen wirtschaftlichen zonen festlegte. Außerdem waren darin 
auch die Vorgehensweisen wie die Führung der Buchhaltungsregister, die 
Bestimmungen zur zollkontrolle und -aufsicht, das Prozedere zur Erlangung 
oder Einbüßung des Status eines “zollfreigebietes“ etc. beschrieben. Die 
Tätigkeit der “zollfreigebiete“ war vor allem mit dem Export von Waren, 
die von Unternehmen, die diesen Status erlangt hatten, produziert wurden, 
verbunden. Deshalb war es nach einiger zeit möglich, über die Rolle der 
“zollfreigebiete“ bei der Wiederherstellung des staatlichen wirtschaftlichen 
Systems, das während des Ersten Weltkrieges zerstört worden war, zu 
diskutieren. Dabei wurde durch die Leistungen dieser zollfreien Gebiete 
der name Lettlands in der Welt bekannt. Dank der aktiven Tätigkeit der 
örtlichen Unternehmen, die durch die günstige Gesetzgebung der Republik 
Lettland stark gefördert wurde, wuchs die zahl der “zollfreigebiete“ in der 
zwischenkriegszeit von Jahr zu Jahr; sie wirkten mit Erfolg bis zum Jahr 
1940.

Schlüsselwörter: Lettland in den 1920er/1930er Jahren, zoll, “zollfreigebiet“, 
“Freizone“, Export, Akzise, Handel, Industrie, Fabriken, Furnierindustrie, 
zollaufsicht, zollrevisoren und -aufseher, Tarife. 
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