
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” 

vienotais reģistrācijas numurs 40103321893 

STATŪTI 
jaunā redakcijā 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" (turpmāk – 
sabiedrība). 
 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 
2.1. Kravu jūras un piekrastes ūdens transports (50.2); 
2.2. Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21); 
2.3. Ūdens transporta palīgdarbības (52.22); 
2.4. Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12.); 
2.5. Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20); 
2.6. Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (39.00); 
2.7. Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.34); 
2.8. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);  
2.9. Cita veida tīrīšanas darbības (81.29); 
2.10. Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30);  
2.11. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);  
2.12. Metāla izstrādājumu remonts (33.11);  
2.13. Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts (33.13). 

 

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības 
pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz 
adresēm, kuras paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.  
 

4. Sabiedrība savā darbā ievēro Sabiedrības kapitāla daļu pārvaldes politiku, kas apstiprināta ar 
Sabiedrības vienīgā dalībnieka Rīgas brīvostas pārvaldes augstākās lēmējinstitūcijas Rīgas brīvostas 
valdes 2017.gada 28.jūnija lēmumu Nr.66 “Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu un kapitāla 
daļu pārvaldības politikas apstiprināšanu”.  

 

II. Pamatkapitāls un daļas 
 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 22.859.102,00 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit 
deviņi tūkstoši viens simts divi euro).  
 

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 22 859 102 (divdesmit divi miljoni astoņi simti piecdesmit 
deviņi tūkstoši viens simts divi) kapitāla daļās.  
 

7. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1,00 (viens euro). 
 

III. Valde 
 

8. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. 
 

9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 
 

10. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai. 
 
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis 
Mārtiņš Ziemanis, 
Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks 
juridiskajos un administratīvajos jautājumos  
 

   Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu. 
Dokumenta datums laika zīmogā.  

 


