
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod.maks.kods: 40008020804  

Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor.konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 

 www.lps.lv    kods UNLALV2X   

 

 

 

                                                      Rīga 

18.10.2019. Nr. 201910/SAN1298/NOS756 

Uz TAP VSS - 980 

 

Satiksmes ministrijai 

 

 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 

"Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija 

noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes 

nolikums"" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo  Ministru 

kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija 

noteikumos Nr.378 “Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums””, jo ir šādi iebildumi: 

1. Lūdzam   12.2. un 12.3. apakšpunktos  vārdu “pusgada” aizstāt ar 

vārdu “starpperioda”; 

2. Lūdzam izteikt Noteikuma projekta 12.4. punktu sekojošā redakcijā:  

“pārskatu par nefinanšu mērķu sasniegšanu - reizi gadā;” 

3. Lūdzam precizēt Noteikumu projekta 12.5. punktu, kurā noteikts, ka 

brīvosta reizi gadā publicē mājaslapā informāciju par reklāmas un sadarbības 

līgumiem. Lai gan sabiedrības tiesības saņemt informāciju definētas 

Satversmes 100. panta, taču jāņem vērā, ka reklāmas un sadarbības līgumi var  

saturēt informāciju, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem var saturēt 

informāciju, kas kvalificējama kā aizsargājam informācija. Tādējādi lūdzam 

izslēgt  12.5. apakšpunktu un attiecīgi mainīt nākamo punktu numerāciju, jo 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu valsts kapitālsabiedrībām 

šāda informācija nav jāpublicē; 

4. Lūdzam Izteikt  noteikumu projekta 12.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“zemes un nekustamā īpašuma nomas maksas un maksas par apbūves tiesību 

noteikšanas, maksas apmēru un nomas līgumu un apbūves tiesību līgumu 

noslēgšanas kārtību;” 

5. Noteikumu projekta 45. punktā noteikts, ka Brīvostas valde līdz 2019. 

gada 31. decembrim izveido Iekšējā audita struktūrvienība, kura darbojas 

valdes funkcionālā vadībā. Vēršam jūsu uzmanību, ka iekšējā audita 

struktūrvienība Brīvostā darbojas jau kopš 2016. gada. Tā kā atbilstoši 

Noteikumu projekta 33.15prim. punktam paredzēts, ka Brīvostas valde 

apstiprinās vidēja termiņa iekšējā audita stratēģisko plānu un gada audita plānu, 

nav pamata veidot jaunu struktūrvienību vai veikt izmaiņas esošajā 

organizatoriskajā struktūrā.  
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6. Lūdzam papildināt ar 33.8.prim. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“33.8.prim izlemj jautājumus par apbūves tiesību līgumu noslēgšanu, kā arī 

nosaka maksas par apbūves tiesību apmēru;” 

7. 33.8.2 prim izteikt sekojošā redakcijā:  “apstiprina zemes un 

nekustamā īpašuma nomas maksas un maksas par apbūves tiesību noteikšanas 

principus un nomas līgumu un apbūves tiesību līgumu noslēgšanas kārtību;” 

8. Lūdzam izteikt 33.9.  punktu sekojošā redakcijā: “izskata komersantu 

iesniegumus, kuri adresēti brīvostas valdei vai attiecas uz tās kompetenci. 

Komersantu iesniegumus izskata tuvākajā brīvostas valdes kārtējā sēdē, ja tie 

saņemti ne vēlāk kā divas nedēļas pirms brīvostas valdes kārtējās sēdes, vai 

saskaņā ar brīvostas pārvaldnieka priekšlikumu - kādā no nākamajām sēdēm” 

Pamatojums:  precizējumi saistīti ar to, ka , ka brīvostas valde izskata tai 

adresētos vai tās kompetencē esošos iesniegumus, kā arī nosaka  termiņu 

iesniegumu iesniegšanai, lai tos varētu izskatīt tuvākajā brīvostas valdes kārtējā 

sēdē. 

9. Papildināt Noteikumu projekta 33.13.apakšpunktu aiz skaitli “33.8.” 

ar skaitli “33.8.prim”. jo noteikumi tiek papildināti ar 33.8.prim apakšpunktu, 

saistībā ar līgumu par apbūves tiesību; 

10. Lūdzam Noteikumu projekta punktu 40.prim. izteikt sekojošā 

redakcijā: “ Brīvostas pārvaldē nodarbinātajiem ir pienākums ziņot brīvostas 

pārvaldniekam vai brīvostas valdei par prettiesisku darbību vai bezdarbību 

brīvostas pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšanai, tostarp atbilstoši 

trauksmes celšanas kārtībai.” 

 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 

 

 

 
 

Aino Salmiņš 29166924  

Aino.Salmins@lps.lv 

 

 
 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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