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Par grozījumiem Rīgas brīvostas valdes 2014.gada 7.augusta lēmumā Nr.99 „Par
grozījumiem 2013.gada 15.augusta Aizdevuma (kredīta) līgumā Nr.2013-232-A ar Nordea
Bank AB Latvijas filiāli un Pohjola Bank Plc”.
Par grozījumiem Rīgas brīvostas valdes 2014.gada 7.augusta lēmumā Nr.100 „Par izmaksu
un ieguvumu analīzes veikšanu projektam „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas
aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra””.
Par „Noteikumu par kārtību, kādā noslēdzams līgums un izsniedzama atļauja licencētas
komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostas teritorijā un noslēdzams līgums ieguldījumu
veikšanai un tiešo nodokļu atlaižu saņemšanai” apstiprināšanu.
Par grozījumiem „Kuģu aģentēšanas līgumu noslēgšanas kārtībā”.
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Par grozījumiem 2010.gada 11.marta līgumā Nr.Dz/P-2/10 ar SIA „BALTIC
CONTAINER TERMINAL” par dzelzceļa sliežu pievedceļu izmantošanu.
Par grozījumiem 2004.gada 11.augusta līgumā Nr.P-57/04 ar SIA „BALTIC CONTAINER
TERMINAL” sakarā ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu maksas izmaiņām.
Par grozījumiem 2006.gada 15.maija līgumā Nr.P-38/06 ar SIA „SYSTEMS
RECYCLING” sakarā ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu maksas izmaiņām.
Par līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas dzelzceļš” par nedzīvojamo telpu nomu
Kundziņsalā.
Par
2009.gada
31.augusta
Apkalpošanas
līguma
Nr.P-84/09
ar
SIA
„TELEKOMUNIKĀCIJU CENTRS” termiņa pagarināšanu.
Par 2002.gada 3.jūlija Vienošanās par piestātņu uzturēšanu Nr.V-24/02 ar SIA
„Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” termiņa pagarināšanu.
Par 2013.gada 9.augusta vienošanās Nr.V-19/13 ar SIA „RĪGAS CENTRĀLAIS
TERMINĀLS” un AS „RĪGAS OSTAS ELEVATORS” „Par kanālu un piestātnes maksu
kuģu pārtauvošanai” termiņa pagarināšanu.
Par grozījumiem 2013.gada 8.jūlija zemes nomas līgumā Nr.ZNL-277/13 ar SIA „RTO
Elektrotīkli”.
Par Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu iegādi.
Par Rīgas brīvostas pārvaldes 2014.gada budžeta izpildi janvārī – jūnijā.
Par akvatorijas padziļināšanu gar SIA „APVIENOTAIS BALTIJAS FONDS” piestātnes
ZO-18 rievsienu.
Par Rīgas brīvostas kuģu pieejas kanāla dziļuma palielināšanu SIA „RIGA BULK
TERMINAL” Panamax tipa kuģu pieņemšanai pie piestātnēm KS-29 un KS-30.
Par līguma slēgšanu ar AS „Augstsprieguma tīkls” par 110kV elektropārvades līnijas
LNr.219 „Mīlgrāvis - Bolderāja II” posma pārbūves (pārvietošanas) pakalpojuma
nodrošināšanu.
Par ostas infrastruktūras nomas līguma slēgšanu ar SIA „STREK”.

