Apstiprināts ar 2009.gada 19. novembra
Rīgas Brīvostas valdes lēmumu Nr.120
Izdoti saskaņā ar likuma "Par ostām"
13.panta trešo daļu un 15.panta pirmo daļu
GROZĪJUMI RĪGAS OSTAS MAKSĀS

(apstiprinātas ar Rīgas brīvostas valdes 2005.gada 13.decembra lēmumu Nr.185 ar
Grozījumiem, kas apstiprināti ar Rīgas brīvostas valdes
2007.gada 13.novembra lēmumu Nr.117)
1. Izteikt I sadaļas 2.13 apakšpunktu šādā redakcijā:
,,2.13. ostas flotes kuģis - ledlauzis, velkonis, jūras/upju peldošais celtnis, jūras/upju liellaiva,
bunkerētājs, notekūdeņu, bilžu ūdeņu un atkritumu savācējs, ūdenslīdēju kuģis un citi kuģi, kuri
pieder vai kurus nomā ostas pārvalde un ostas uzņēmēji apkalpošanas darbu nodrošināšanai
ostā."
2. Izteikt I sadaļas 6. punktu šādā redakcijā:
,,Līnijkuģim šajos noteikumos noteiktās atlaides piemēro tikai tad, ja šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā ir apstiprināta kuģošanas līnija un noslēgts līnijas līgums ar Brīvostas
pārvaldi. Līnijas līgumu slēdz uz vienu kalendāro gadu. Līnijas līgums var tikt pagarināts uz
nākamo kalendāro gadu, ja kuģošanas līnijas operators ievēro šo noteikumu un līnijas līguma
prasības, par to tiek noslēgta rakstiska papildus vienošanās pie Līnijas līguma."
3. Izteikt I sadaļas 10. punktu šādā redakcijā:
,,10. Kuģošanas līnijas operators nodrošina kuģošanas grafika publicēšanu laikrakstā ,,Latvijas
Vēstnesis" un ne retāk kā reizi 3 mēnešos aktualizē un iesniedz grafiku Rīgas brīvostas
pārvaldē publicēšanai Rīgas brīvostas mājas lapā. Novirze no kuģošanas grafika pieļaujama ne
lielāka par 12 stundām satiksmē ar Eiropas ostām un 36 stundām satiksmē ar citu kontinentu
ostām. Kuģošanas līnijas operators nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms kuģa
ienākšanas ostā rakstveidā informē Brīvostas pārvaldi par jebkurām izmaiņām kuģošanas
grafikā."
4. Izslēgt I sadaļas 13.D punktu.
5. Izteikt IX sadaļas 45.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
,,45.1. 10% - 12 līdz 20 ienākšanas reizes (1.kategorijas atlaide)";
6. Izteikt IX sadaļas 47. l. A apakšpunktu šādā redakcijā:
,,47.1.A 20% - 5 līdz 10 ienākšanas reizes (1.kategorijas atlaide)";
7. Papildināt IX sadaļu ar jaunu punktu 48.A šādā redakcijā:

,,48.A Pārvadājot jēlnaftu, tankkuģiem, kuriem ir izsniegts Green Award Certificate, piemēro
10% atlaidi no visām ostas maksām."
8. Izteikt noteikumu 51 .punktu šādā redakcijā:
,,51.** Maksimāli pieļaujamo maksu par ostas velkoņa izmantošanu samazina par 25% no
piemērojamās standartlikmes, ja velkoņa pakalpojumus pietauvojoties izmanto:
51.1.šo noteikumu 44.punktā noteiktie kuģi;
51.2.līnijkuģis."
9. Papildināt noteikumus ar 5 3. A apakšpunktiem šādā redakcijā:
53.A Maksa par velkoņu pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt noteiktos maksimālos
robežlīmeņus. Šī aprēķina piemērošana neattiecas uz šo noteikumu 52. un 53. punktā
minētajiem velkoņu darbiem."
Valdes priekšsēdētājs

A.Šlesers

* Grozījumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.
** Grozījumi saskaņā ar LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes
lēmums (spēkā no 2012.gada 4.septembra)

