
LVR Flote 
 

SIA "LVR Flote" (līdz 16.11.2023. nosaukums “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”) ir Rīgas brīvostas 
pārvaldes 100 % kapitālsabiedrība, kas nodrošina ostas tehniskos un saimnieciskos 
pakalpojumus Rīgas brīvostā. SIA "LVR Flote" vīzija ir būt par kvalitatīvāko ostas tehnisko 
pakalpojumu sniedzēju Latvijā. 

 
https://www.lvrflote.lv/ 
 

Rīgas brīvostas pārvalde kā atvasināta publiska persona saskaņā ar Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantu sniedz šādas ziņas par 
kapitālsabiedrību, kurā tai ir līdzdalība: 

 
Nr.p.k. Prasība Izpilde 
1. kapitālsabiedrību saraksts, 

kas grupēts pēc nozares vai 
lieluma kritērijiem 

Rīgas brīvostas pārvaldei ir līdzdalība tikai vienā 
kapitālsabiedrībā – SIA “LVR Flote”, vienotais reģistrācijas 
numurs 40103321893. 

2. kapitālsabiedrības firma, 
juridiskā  adrese, 
pamatkapitāla lielums un 
atvasinātas publiskas 
personas līdzdalības 
apmērs 

Kapitālsabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“LVR Flote”. 
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese: Kundziņsalas 3. līnija 36, 
Rīga, LV-1005. 
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums: EUR 22 859 102,00 
(divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši 
viens simts divi euro). 
Rīgas   brīvostas   pārvaldes   kā   atvasinātas    publiskas 
personas līdzdalības apmērs SIA “LVR Flote”: 
100%. 

3. atvasinātas publiskas 
personas līdzdalības 
atbilstība Publiskas 
personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību 
pārvaldības likums 4. panta 
pirmās daļas nosacījumiem 
un vispārējais stratēģiskais 
mērķis 

Rīgas brīvostas pārvaldes kā atvasinātas publiskas personas 
līdzdalība kapitālsabiedrībā atbilst visiem Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 88. panta 1. daļā noteiktiem nosacījumiem: 

 
1) Kapitālsabiedrība nodrošina ziemas navigāciju (ledus 
laušanu) Rīgas brīvostā, tādejādi novērš tirgus nepilnību (tirgus 
nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu 
attiecīgajā jomā) un tiek sniegts pakalpojums, kas ir stratēģiski 
svarīgs valsts un pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai 
un valsts drošībai. 
2)  Kapitālsabiedrība nodrošina piesārņojuma seku likvidēšanu 
Rīgas brīvostā nepārtrauktā 24/7 režīmā, tādējādi novēršot 
tirgus nepilnību (tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības 
interešu īstenošanu attiecīgajā jomā) un tiek sniegts 
pakalpojums, kas ir stratēģiski svarīgs valsts un pašvaldības 
administratīvās teritorijas attīstībai un valsts drošībai. 
3) Kapitālsabiedrība nodrošina Rīgas brīvostas vienotās 
tehniskās drošības sistēmas iekārtu uzturēšanu un apkalpošanu 
nepārtrauktā 24/7 režīmā, tādejādi tiek sniegts pakalpojums, 
kas ir stratēģiski svarīgs valsts un pašvaldības administratīvās 
teritorijas attīstībai un valsts drošībai. 
4) Kapitālsabiedrība nodrošina Rīgas brīvostas pārvaldes 
īpašumā un valdījumā nodotā īpašuma (ostas teritorija, ēkas, 
būves, inženiertīkli, dzelzceļš, kuģu ceļi, akvatorija, navigācijas 
iekārtas un ierīces, hidrotehniskās būves un kuģu piestātnes) 
apsaimniekošanu, tostarp ar apsaimniekošanu saistītās 
administratīvās un kontroles funkcijas, un inženiertehnisko 
projektu realizāciju. Tādējādi tiek sniegts pakalpojums, kas ir 



stratēģiski svarīgs valsts vai pašvaldības administratīvās 
teritorijas attīstībai un valsts drošībai. 
Izrietoši iepriekš minētiem nosacījumiem, kapitālsabiedrībai ir 
definēti šādi vispārējie stratēģiskie mērķi: 

1) ziemas navigācijas nodrošināšana Rīgas brīvostas 
atbildības rajonā, veicot ledus laušanu ar savā īpašumā 
esošajiem kuģošanas līdzekļiem; 

2) Rīgas brīvostas akvatorijā radušos piesārņojuma seku 
likvidēšana, piedalīšanās piesārņojuma seku likvidēšanā 
jūrā; 

3) Rīgas brīvostas pārvaldes vienotās tehniskās drošības 
sistēmas iekārtu uzturēšana un apkalpošana; 

4) Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā un valdījumā nodotā 
īpašuma apsaimniekošana; inženiertehnisko projektu 
realizācija. 

4. kapitālsabiedrības 
līdzdalība citās sabiedrībās 
un tās atbilstība šā likuma 
4.panta otrās daļas 
nosacījumiem 

Kapitālsabiedrībai SIA “LVR Flote” nav līdzdalības   citās 
sabiedrībās. 

5. atvasinātas publiskas 
personas kapitāla daļu 
turētāja pārstāvis 
kapitālsabiedrībā 

Rīgas brīvostas pārvaldes kā atvasinātas publiskas personas 
kapitāla daļu turētājs SIA “LVR Flote” ir Rīgas brīvostas 
pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos 
jautājumos Mārtiņš Ziemanis. 

6. kapitālsabiedrības 
apstiprināts gada pārskats 

Kapitālsabiedrības gada pārskati  ir pieejami šeit. 

7. kapitālsabiedrības 
izmaksātās dividendes 
atvasinātai publiskai 
personai un veiktie 
maksājumi valsts budžetā 
un pašvaldības budžetos 
(tai skaitā atskaitījumi un 
nodokļu maksājumi) 

Dividendes, kas 2021. gadā tika izmaksātas Rīgas brīvostas 
pārvaldei par 2020. gadu: nav. 
Informācija par kapitālsabiedrības veiktajiem maksājumiem 
valsts budžetā pieejama šeit. 
 

8. ziņas, ka atvasināta 
publiska   persona 
paredzējusi izbeigt 
līdzdalību 
kapitālsabiedrībā 

Nav ziņu, ka Rīgas brīvostas pārvalde kā atvasināta publiska 
persona būtu paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā SIA 
“LVR Flote”. 

9. ziņas par uzsākto 
kapitālsabiedrības 
reorganizāciju vai pārveidi 

Nav ziņu par kapitālsabiedrības SIA “LVR Flote” esošo vai 
plānoto reorganizāciju vai pārveidi. 

 


