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Apstiprināts ar 

2014.gada 13.marta 

Rīgas brīvostas valdes 

lēmumu Nr.24 

Grozījumi: 

2014. gada 15. maijā ar Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.60 / spēkā no 15.05.2014. 

2014. gada 4. septembrī ar Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.105 / spēkā no 04.09.2014.  

2015. gada 26. februārī ar Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.15 / spēkā no 26.02.2015.  

2020. gada 30.martā ar Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.24 / spēkā no 30.03.2020. 

Kuģu aģentēšanas līgumu noslēgšanas kārtība. 

I. Vispārīgie noteikumi un lietotie termini 

1. Šī Kārtība nosaka, kā tiek izskatīti kuģu aģentēšanas komercsabiedrību iesniegumi un pievienotie 

dokumenti, lai noslēgtu līgumu par kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā. 

2. Lēmumu par līguma „Par kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā” (turpmāk arī – aģentēšanas līgums) 

noslēgšanu Rīgas brīvostā pieņem Rīgas brīvostas pārvaldnieks.  

3. Rīgas brīvostas teritorijā kuģu aģentēšanu drīkst veikt komercsabiedrība, kura ir noslēgusi līgumu ar 

Rīgas brīvostas pārvaldi šādas komercdarbības veikšanai un ievēro normatīvo aktu prasības. 

4. Kārtībā lietoti „Likumā par ostām”, „Jūras kodeksā” lietotie termini. 

II. Kuģu aģentēšanas komercsabiedrības iesnieguma izskatīšana un aģentēšanas līguma noslēgšana ar 

Rīgas brīvostas pārvaldi  

1.Saskaņā ar „Jūras kodeksa” 112. panta 5. daļas 1 un 2 punktu ar kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā drīkst 

nodarboties komercsabiedrība, kura atbilst šādām minimālajām prasībām: 

1) ir ar labu reputāciju, proti, kuģu aģentu darbinieki nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret 

īpašumu vai tautsaimniecības jomā, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, par viņu profesionālo darbību 

pēdējā gada laikā ostas, valsts vai pašvaldības iestādes nav rakstveidā sniegušas pamatotu negatīvu 

atzinumu; 

2) ir finansiāli droša: 

a) tās pamatkapitāls nav mazāks par 7114 EUR, finanšu resursi atbilst veicamajiem darījumiem 

(apliecināms ar gada pārskatu, auditora ziņojumu vai kredītiestāžu izsniegtām izziņām), kā arī ir veikti 

visi maksājumi valsts budžetā, 

b) ir noslēgusi kuģu aģenta profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu. 

2. Pārvalde izskata Kuģu aģentēšanas komercsabiedrības iesniegtos dokumentus: 

2.1. Kuģu aģentēšanas komercsabiedrības iesniegumu ar aprakstu par plānoto darbību un plānoto aģentējamo 

kuģu skaitu; 

2.2.  (izslēgts ar 04.09.2014. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.105.) 
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2.3. Kuģu aģentēšanas komercsabiedrības apliecinātu spēkā esošu statūtu kopiju; 

2.4. Komercsabiedrībā  strādājošo kuģu aģentu (fizisko personu) Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālās 

asociācijas izdotas sertifikātu kopijas uz līguma darbības laiku. 2.5. Informāciju saskaņā ar Jūras kodeksa 112. 

panta piektās daļas 1. punktu; 

2.6. Zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprināta gada pārskata kopiju par iepriekšējo finanšu gadu, ja 

komercdarbība ir veikta iepriekš; 

2.7. Komercsabiedrības dibinātāju un dalībnieku labas reputācijas un stabila finansiālā stāvokļa apliecinošus 

dokumentus (kā piem., bankas izziņu, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību, sadarbības partneru 

rekomendācijas vēstules vai aprakstu par komercsabiedrības īpašnieku (dalībnieku) iepriekšējo darbību); 

2.8. Kuģu aģenta profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma apliecinātu kopiju  (ja 

ir Rīgas brīvostas pārvaldes pozitīva atbilde par līguma slēgšanu); 

3. Rīgas brīvostas pārvaldes Juridiskā un iepirkuma nodaļa pārbauda šādu publiski pieejamo informāciju:  

3.1. datu bāzē Lursoft sniegto informāciju par komercsabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem (ir vai nav 

pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process; ir vai nav pasludināts maksātnespējas process 

komercsabiedrībām, kurās dibinātājs vai dalībnieks ir šīs komercsabiedrības dibinātājs/dalībnieks); 

3.2. Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju par komercsabiedrības nodokļu maksājumiem valstij un 

parāda neesamību.   

4. Ja tiek konstatēts, ka Rīgas brīvostas pārvaldei nav iesniegts kāds noteiktais dokuments vai informācija, tad 

kuģu aģentēšanas komercsabiedrībai pieprasa iesniegt trūkstošo dokumentu vai informāciju.  

5. Rīgas brīvostas pārvaldes Juridiskā un iepirkumu nodaļa sagatavo un iesniedz Rīgas brīvostas pārvaldniekam: 

5.1. aģentēšanas līgumu, ja visa nepieciešamā informācija un dokumenti ir iesniegti līguma noslēgšanai un 

komercsabiedrība atbilst „Jūras kodeksa” 112. panta piektajā daļā noteiktajām prasībām; 

5.2. atteikumu vēstuli slēgt aģentēšanas līgumu, ja komercsabiedrība nav iesniegusi nepieciešamo informāciju 

vai dokumentus, tā neatbilst „Jūras kodeksa” 112. panta piektajā daļā noteiktajām prasībām vai normatīvajos 

aktos ir noteikti ierobežojumi līguma noslēgšanai.  

6. Rīgas brīvostas pārvaldnieks pieņem lēmumu par aģentēšanas līguma noslēgšanu ar konkrēto 

komercsabiedrību vai lēmumu par atteikumu slēgt līgumu. 

7. Aģentēšanas līgumu par kuģu aģentēšanu slēdz uz 5 gadiem, iekļaujot līgumā noteikumu, ka Rīgas brīvostas 

pārvaldei ir tiesības to vienpusēji izbeigt pirms termiņa, ja kuģu aģentēšanas komercsabiedrība nepilda 

normatīvo aktu prasības vai līguma „Par kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā” noteikumus. 

8. Līgums ar kuģu aģentēšanas komercsabiedrību tiek slēgts saskaņā ar šo noteikumu pielikumā pievienoto 

līguma paraugu „Par kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā”. 

 

III. Rīgas brīvostas pārvaldes veicamās darbības pēc līguma „Par kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā” 

noslēgšanas 

 

1. Pēc līguma noslēgšanas ar kuģu aģentēšanas komercsabiedrību: 
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1.1. Juridiskā un iepirkuma nodaļa informē Kuģu satiksmes vadības centru par noslēgto aģentēšanas līgumu un 

ievieto informāciju par kuģu aģentēšanu komercsabiedrību Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā; 

1.2. Informācijas tehnoloģiju nodaļa reģistrē kuģa aģentēšanas komercsabiedrību informācijas sistēmā 

„VELKONIS” un izsniedz piekļuves kodu sistēmai; 

1.3. Caurlaižu birojs izsniedz caurlaides kuģa aģentēšanas komercsabiedrības darbiniekiem un autotransportam 

saskaņā ar „Nolikumu par caurlaižu režīmu Rīgas brīvostā”.   

2. Rīgas brīvostas pārvaldes Finanšu departaments, pamatojoties uz Starptautiskā kravu loģistikas un ostu 

informācijas sistēmas (SKLOIS) informāciju, aģentu iesniegtajām nominācijām un loču kvītīm, aprēķina ostas 

maksas, maksu par saņemtajiem ostas pakalpojumiem un nosūta rēķinus kuģu aģentēšanas komercsabiedrībai 

saskaņā ar līguma „Par kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā” noteikumiem.  

3. (Izslēgts ar 26.02.2015. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.15). 

4. Rīgas brīvostas pārvalde katra kalendārā gada beigās līdz 20. decembrim veic ar kuģu aģentēšanas 

komercsabiedrībām noslēgto līgumu izpildes kontroli: 

4.1.  pārbauda vai kuģu aģentēšanas komercsabiedrība ir veikusi visus maksājumus Rīgas brīvostas pārvaldei;  

4.2. vai VID datu bāzē ir iekļauta informācija par  nodokļu parādiem valsts budžetam; 

4.3. pieprasa atzinumu  no valsts vai pašvaldības iestādēm (VID Muitas pārvaldes, VAS „Latvijas Jūras 

administrācijas”, Valsts Robežsardzes Galvenās pārvaldes, Pārtikas un veterinārā dienesta, Jūras spēku krasta 

apsardzes dienesta) par kuģu aģentēšanas komercsabiedrības  darbinieku profesionālo darbību pēdējā gada 

laikā;  

4.4. pārbauda datu bāzē Lursoft sniegto informāciju, vai komercsabiedrībai ir vai nav aktuāls maksātnespējas 

process; 

4.5. pārbauda kuģu aģentēšanas komercsabiedrības iesniegtos dokumentus, kuri saskaņā ar līgumu „Par kuģu 

aģentēšanu Rīgas brīvostā” 2.1.12. punktu  komercsabiedrībai ir jāiesniedz Rīgas brīvostas pārvaldē katram 

nākamajam kalendārajam gadam. 

5. Rīgas brīvostas pārvalde rakstiski informē kuģu aģentēšanas komercsabiedrību, ka iesniegtie dokumenti 

atbilst normatīvo aktu prasībām un līguma noteikumiem un ir pietiekams pamats komercdarbības veikšanai. 

 

IV. Līguma termiņa pagarināšana kuģu aģentēšanai Rīgas brīvostā  (izslēgts ar Rīgas brīvostas valdes 

26.02.2015. lēmumu Nr.15). 

 

V. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ar kuģu aģentēšanas komercsabiedrību 

1. Līgums ar kuģu aģentēšanas komercsabiedrību tiek izbeigts pirms termiņa, ja iestājas viens no šādiem 

nosacījumiem, : 

1.1. nav veikta ostas maksu samaksa vai samaksa par citiem ostas pakalpojumiem saskaņā ar līguma 

noteikumiem un izrakstītajiem rēķiniem; 

1.3. ja ir konstatēts nodokļu parāds valsts budžetam; 

1.4. ir aktuāls maksātnespējas process; 

1.5. Rīgas brīvostas pārvalde ir saņēmusi valsts un pašvaldības iestāžu pamatotu negatīvu atzinumu rakstveidā 

par aģentēšanas komercsabiedrības  profesionālo darbību pēdējā gada laikā; 
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1.6. ir pārkāpti līguma noteikumi un kuģu aģentēšanas komercsabiedrība tos nav novērsusi laikā, kas noteikts 

Rīgas brīvostas pārvaldes nosūtītajā rakstiskā brīdinājumā. 

2. Rīgas brīvostas pārvalde rakstveidā informē kuģu aģentēšanas komercsabiedrību par konstatētajiem 

trūkumiem un/vai līguma noteikumu pārkāpumiem, norādot, ka komercsabiedrībai ir tiesības izteikt viedokli 

un sniegt situācijas skaidrojumu.  

3. Ja kuģu aģentēšanas komercsabiedrība ir novērsusi konstatētos trūkumus savā darbībā  un iesniedz 

apliecinājumu par veiktajiem pasākumiem profesionālās darbības uzlabošanai, informācija tiek nodota Rīgas 

brīvostas pārvaldniekam lēmuma pieņemšanai.   

4. Rīgas brīvostas pārvaldes Juridiskā un iepirkuma nodaļa pēc saņemto dokumentu un informācijas 

izvērtēšanas sagatavo un iesniedz Rīgas brīvostas pārvaldniekam uzteikuma vēstuli, ja kuģu aģentēšanas 

komercsabiedrība nav novērsusi konstatētos trūkumus un aģentēšanas līgums ir jāizbeidz pirms termiņa. 

5. Pēc līguma „Par kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā” darbības beigām vai līguma pirmstermiņa izbeigšanas 

gadījumā Rīgas brīvostas pārvalde anulē kuģu aģentēšanas komercsabiedrības caurlaides iebraukšanai Rīgas 

brīvostā. 

 

Pārejas noteikumi 

1. Ja  ir beidzies kuģu aģentēšanas līguma termiņš un ir saņemts kuģu aģentēšanas komercsabiedrības 

pieteikums ar lūgumu  noslēgt līgumu par turpmāko kuģu aģentēšanu Rīgas brīvostā, Rīgas brīvostas pārvalde 

izskata jauna līguma noslēgšanas jautājumu saskaņā ar Kārtības II un III nodaļu. 

2. Ar tām kuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, ar kurām jau ir noslēgts aģentēšanas līgums līdz 2015. gada 

31. decembrim un kuras nav saņēmušas valsts vai pašvaldības iestāžu (VID Muitas pārvaldes, VAS „Latvijas 

Jūras administrācijas”, Valsts Robežsardzes Galvenajai pārvaldes, Pārtikas un veterinārā dienesta, Jūras spēku 

krasta apsardzes dienesta) pamatotu negatīvu  atzinumu, pēc līguma termiņa beigām noslēdz papildus 

vienošanos par aģentēšanas līguma izteikšanu Kārtības pielikumā pievienotajā līguma „Par kuģu aģentēšanu 

Rīgas brīvostā”  redakcijā ar termiņu uz 5 gadiem.  

Rīgas brīvostas pārvaldnieks ir pilnvarots pagarināt aģentēšanas līguma termiņu ar  kuģu aģentēšanas 

komercsabiedrību atbilstoši šī punkta nosacījumiem. 

3. Kārtība stājas spēkā ar Rīgas brīvostas valdes lēmuma spēkā stāšanās dienu. 
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