Apstiprināts ar 2014.gada 9.oktobra
Rīgas Brīvostas valdes lēmumu Nr.122
Izdoti saskaņā ar „Likums par ostām"
13.panta trešo daļu un 15.panta pirmo un otro daļu
GROZĪJUMI RĪGAS OSTAS MAKSĀS

1. Izteikt I sadaļas 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2. jahta, kuteris, buru kuģis- sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis;”
2. Izteikt III sadaļas 20. un 21.punktu šādā redakcijā:
„20. Kravas maksu aprēķina pēc šādām likmēm:
20.1. tankkuģim 0.962 EUR/GT;
20.2. specializētajam kuģim 0.427 EUR/GT;
20.3. pārējiem kuģiem 0.855 EUR/GT.
21. Kuģim ienākot ostā vai izejot no ostas balastā, kā arī gadījumos, kad kuģī iekrautās vai no
tā izkrautās kravas daudzums nepārsniedz 50% no kuģa pilnas kravnesības, kravas maksu
aprēķina pēc šādām likmēm:
21.1. tankkuģim 0.534 EUR/GT;
21.2. specializētajam kuģim 0.214 EUR/GT;
21.3. pārējiem kuģiem 0.427 EUR/GT.”
3. Izteikt IV sadaļas 24. un 25.punktu šādā redakcijā:
„24. Kuģim ienākot ostā un izejot no ostas, kanāla maksu aprēķina pēc šādām likmēm:
24.1. konteinerkuģim 0.406 EUR/ GT;
24.2. pasažieru kuģim 0.12 EUR/GT;
24.3. kruīza kuģim 0.10 EUR/GT;
24.4. ro-ro kuģim 0.203 EUR/ GT;
24.5. refrižeratorkuģim 0.203 EUR/GT.
25. Par kuģa pārtauvošanos no vienas piestātnes vai stāvēšanas vietas uz citu piestātni vai
stāvēšanas vietu kanāla maksu aprēķina pēc likmes 0.107 EUR/GT.”
4. Papildināt IV sadaļu ar 25.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
„25.2 Līnijkuģiem par pirmo kuģa pārtauvošanu no vienas piestātnes vai stāvēšanas vietas uz
citu piestātni vai stāvēšanas vietu kuģa papildus iekraušanai vai izkraušanai kanāla maksai
piemēro 100% atlaidi.”
5. Izteikt IV sadaļas 27.punktu 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:
27.1. konteinerkuģim 0.203 EUR/ GT;
27.2. pasažieru kuģim 0.095 EUR/GT;
27.3. svītrots;
27.4. ro-ro kuģim 0.102 EUR/ GT;

27.5. refrižeratorkuģim 0.102 EUR/GT;
27.6. specializētajam kuģim 0.102 EUR/GT;
27.7. pārējiem kuģiem 0.235 EUR/GT.”
6. Izteikt V sadaļas 28.punktu šādā redakcijā:
„28. Sanitāro maksu nosaka kuģim atsevišķi par katru ostas apmeklējumu. Sanitārā maksa
ietver visu veidu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu, izņemot piesārņotos balasta
ūdeņus un tanku mazgājamos ūdeņus. Sanitārā maksa no pasažieru un kruīza kuģiem pie
piestātnēm JPS-1, JPS-2, MK-3 un MK-4 attiecas uz nodoto notekūdeņu daudzumu līdz 200m 3
viena ostas apmeklējuma laikā.”
7. Izteikt VI sadaļas 37.punktu šādā redakcijā:
„37. Kuģi ir atbrīvoti no piestātnes maksas šādos gadījumos:
37.1. kuģa remonta laikā pie Brīvostas pārvaldes noteiktām piestātnēm. No kuģa iekasē
piestātnes maksu gadījumā, ja kuģis pirms un/vai pēc piestātnes izmantošanas veicis kravas
un/vai pasažieru operācijas;
37.2. ostā ienākoša vai no ostas izejoša kuģa īslaicīgas piespiedu novietošanas gadījumā, kas
pamatota ar no kuģa neatkarīgu ārkārtas apstākļu (force majeure) iestāšanos. Par ārkārtas
apstākļiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīta situācija, kad pastāv reāli draudi kuģa, tā apkalpes,
pasažieru vai kravas drošībai. Šādā gadījumā kuģi ar Brīvostas pārvaldes saskaņojumu novieto
pie tuvākās brīvās piestātnes;
37.3. svītrots.”
8. Izteikt X sadaļas 52.punkta tabulu Nr.1 šādā redakcijā:

Dzinēja jauda (kW)

EUR/h

līdz 74
45
no 75 līdz 149
75
no 150 līdz 223
85
no 224 līdz 298
100
no 299 līdz 372
120
no 373 līdz 447
150

no 448 līdz 521
180
no 522 līdz 745
200
no 746 līdz 1118
300
no 1119 līdz 1491
350
no 1492 līdz 1864
420
no 1865 līdz 2237
470
no 2238 līdz 2609
500
no 2610 līdz 2982
550
vairāk nekā 2982
700

9. Izteikt XIII sadaļu šādā redakcijā:
„59. Maksimāli pieļaujamo maksu par naftu saturošo kuģu radīto atkritumu (MARPOL
konvencijas I pielikums) nodošanu speciāli aprīkotam kuģim, autotransportam vai attīrīšanas
iekārtās aprēķina pēc šādām likmēm:
59.1. speciāli aprīkotam kuģim vai autotransportam- 19.90 EUR/m3:
59.1.1. svītrots
59.2. attīrīšanas iekārtās - 7 EUR/kbm.
59.2. svītrots;
59.2.1. svītrots;
59.2.2. svītrots;
59.3. svītrots;
59.3.1. svītrots;
59.3.2. svītrots.
60. Maksimāli pieļaujamo maksu par notekūdeņu (MARPOL konvencijas IV pielikums)
nodošanu speciāli aprīkotam kuģim, autotransportam vai attīrīšanas iekārtās aprēķina pēc
šādām likmēm:
60.1. speciāli aprīkotam kuģim vai autotransportam- 19.90 EUR/m3;
60.2. attīrīšanas iekārtās- 6 EUR/m3.
61. Maksimāli pieļaujamo maksu par atkritumu (MARPOL konvencijas V pielikums) nodošanu
aprēķina pēc likmes 21.15 EUR/m3. Atkritumus pieņem piestātnē, kurā kuģis atrodas.

61.1 No kuģa, kuram netiek piemērota sanitārā maksa, kuģa radītos atkritumus pieņem pēc 59.,
60. un 61.punktos noteiktajām likmēm.
61.2 Maksu par šajā nodaļā noteikto kuģu radīto atkritumu pieņemšanu piemēro jebkuram
kuģim, ieskaitot kuģi, kurš atbrīvots no ostas maksām.”
10. Izteikt XV sadaļas 70.punktu šādā redakcijā:
„70. Noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un tie stājas spēkā 45.dienā pēc to
publicēšanas.”
* Grozījumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

