Apstiprināts ar 2013.gada 19.septembra
Rīgas Brīvostas valdes lēmumu Nr.96
Izdoti saskaņā ar „Likums par ostām"
13.panta trešo daļu un 15.panta pirmo un otro daļu
GROZĪJUMI RĪGAS OSTAS MAKSĀS

1. Papildināt I sadaļu ar 2.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
,,2.8.1 kuģošanas līnijas operators – juridiska persona, kas ar Brīvostas pārvaldi slēdz līgumu
par līnijas darbību Rīgas ostā.”
2. Izteikt I sadaļas 2.16.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.16. refrižeratorkuģis – kuģis, kura kravas tilpnes ir apgādātas ar saldēšanas iekārtām un kurš
pārvadā ātri bojājošās kravas (pārtikas produktus) ne mazāk kā 50% no kopējā kravas
daudzuma.”
3. Izteikt I sadaļas 4.punktu šādā redakcijā:
,, 4. Ostas maksas saņem Brīvostas pārvalde. Piestātnes maksu Brīvostas pārvalde novirza
piestātnes īpašniekam vai valdītājam.”
4. Izteikt I sadaļas 12.punktu šādā redakcijā:
,, 12. Ja noslēguma pārbaudē konstatē, ka faktiskais līnijkuģu skaits neatbilst šo noteikumu
45.punktā noteiktajai atlaižu kategorijas robežai attiecībā uz līnijas līgumā piemēroto atlaižu
kategoriju, Brīvostas pārvalde pārskata līnijas kuģiem piemērotās atlaides un veic ostas maksu
pārrēķinu visiem gada laikā ienākušajiem līnijas kuģiem atbilstoši ostas maksu kategorijai, kas
līnijai pienākas saskaņā ar faktiski veikto ienācienu skaitu.”
5. Papildināt I sadaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
„12.I Par pārrēķina rezultātā izveidojušos ostas maksu starpību Brīvostas pārvalde izraksta
rēķinu, kura apmaksa jāveic ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.”
6. Izteikt IV sadaļas 23.punktu šādā redakcijā:
„23. Kanāla maksu nosaka atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā, kuģa pārtauvošanos no
vienas piestātnes uz citu piestātni, iziešanu reidā, ienākšanu no reida pie piestātnes un kuģa
iziešanu no ostas.”
7. Papildināt IV sadaļu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:
„25.I Par kuģa pārtauvošanos uz piestātnēm MS-2 un ZO-19, kā arī kuģa iziešanu reidā un
ienākšanu no reida pie piestātnēm MS-2 un ZO-19 kuģa papildus iekraušanai vai izkraušanai
kanāla maksai piemēro 100% atlaidi. ”

8. Izteikt V sadaļas 30.punktu šādā redakcijā:
„30.Kuģim, kurš aprīkots ar atkritumu un piesārņojuma utilizācijas iekārtām, sanitāro maksu
aprēķina pēc šādām likmēm:
30.1 kruīza kuģim - 0.02 EUR/GT;
30.2. pārējiem kuģiem - 0.06 EUR/GT.”
9. Izslēgt V sadaļas 31.punktu.
10. 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.”

* Grozījumi stājas spēkā 45 dienas pēc to publikācijas.

