Apstiprināts ar 2007.gada "13" novembra
Rīgas Brīvostas valdes lēmumu Nr. 117

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par ostām"
13.panta trešo daļu un
15.panta pirmo daļu.

GROZĪJUMI RĪGAS OSTAS MAKSĀS
(apstiprinātas ar 2005.gada 13.decembra Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr. 185)
1. Papildināt Vispārīgo jautājumu sadaļu ar jauniem apakšpunktiem šādā
redakcijā:
„13.A Kruīza kuģiem šajos noteikumos noteiktās atlaides piemēro, ja ir noslēgts
līgums ar Brīvostas pārvaldi par kruīza kuģa ienācieniem Rīgas brīvostā un
atlaižu piemērošanu kalendārā gada ietvaros. Līgumā norāda kruīza kuģa
nosaukumu un kuģošanas grafiku kalendārajam gadam.
13.B Kruīza kuģa ienācienu atbilstību līgumā noteiktajam kuģošanas grafikam
pārbauda ne retāk kā reizi gadā, savstarpēji salīdzinot kuģošanas grafikā noteikto
un reāli veikto ostas apmeklējumu skaitu.
13.C Brīvosta pārvalde kruīza kuģa aģentam izraksta rēķinu par neiekasētajām
ostu maksām (starpība starp maksu ar atlaidi un maksa bez atlaides) gadījumā, ja
pārbaudē konstatē neatbilstību starp kuģošanas grafikā noteikto un kruīza kuģa
reāli veikto ostas apmeklējumu skaitu. Kruīza kuģa aģents apmaksā pārrēķinu par
neiekasētajām ostu maksām ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no rēķina
izrakstīšanas brīža.
13. D Gadījumā, ja pārbaudē konstatē neatbilstību starp kuģošanas grafikā
noteikto un reāli veikto ostas apmeklējumu skaitu, nākamajā gadā kruīza kuģim
piemērojamo atlaižu apmēru nosaka atbilstoši kruīza kuģa reāli veiktajam ostas
apmeklējumu skaitam iepriekšējā gadā.”
2. Izteikt II sadaļas 16.punktu šādā redakcijā:
„16. Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos
kuģa atrašanās laiku ostā noapaļo līdz veselām stundām. Laiku līdz 30 minūtēm
ieskaitot, samazina līdz veselai stundai, bet laiku virs 30 minūtēm palielina līdz
veselai stundai. Gadījumos, kad kuģim ostas maksas vai ostas pakalpojumu
tarifus aprēķina par kopējo laika periodu, kas mazāks par 1 stundu, patērēto laika
periodu palielina līdz veselai stundai.”
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3. Izteikt III sadaļas 22.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„22.6. kuģa, kurš ienāk ostā un/vai iziet no ostas, ja ostas apmeklējuma laikā nav
veiktas kravas operācijas”.
4. Svītrot III sadaļas 22.7. apakšpunktu.
5. Izteikt IV sadaļas 26.punktu šādā redakcijā:
„26. Kanāla maksu neiekasē no kuģa, kurš maksā kravas maksu, izņemot šo
noteikumu 22.6. apkašpunktā un 25.punktā noteiktos gadījumus.”
6. Izteikt IV sadaļas 27.punkta pirmo daļu šādā redakcijā:
„27. Kuģim, kurš ienāk ostā un/vai iziet no ostas, ja apmeklējuma laikā nav
veiktas kravas un/vai pasažieru operācijas, kanāla maksu aprēķina pēc šādām
likmēm:”
7. Papildināt IX sadaļu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 47.A Kruīza kuģim saskaņā ar līgumā noteikto kuģošanas grafiku piemēro
atlaidi no visām ostas maksām atkarībā no ostas apmeklējumu skaita viena kalendārā
gada ietvaros, sākot ar pirmo kruīza kuģa ostas apmeklējumu, šādā apmērā:
47.1. A 20% - 5 līdz 9 ienākšanas reizes (1.kategorijas atlaides)
47.2. A 40% - vairāk par 10 ienākšanas reizēm (2.kategorijas atlaides)”.
8. Izteikt XV sadaļas 69.punktu šādā redakcijā:
„69. Ostas izdevumu un ieņēmumu līdzsvarošanai atbilstoši tirgus situācijai
transporta nozarē, ostas maksas un ostu pakalpojumu maksimālo tarifu
robežlīmeņus pārskata reizi gadā oktobrī.”

Valdes priekšsēdētājs

A.Ārgalis

* Grozījumi stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī
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