
 
 

 
 

24.09.2015. valdes sēdē pieņemtie lēmumi 
 
 

Lēmuma 
Nr. 

Lēmums 

91 Par Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu iegādi. 

92 Par Rīgas brīvostas pārvaldes profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 

93 Par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes locekļu, amatpersonu un atbildīgo darbinieku 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 

94 Par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes locekles Baibas Brokas civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu. 

95 Par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes locekļa Arta Stuckas civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu 

96 Par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes locekles Baibas Bānes civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu. 

97 Par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieka Kaspara Ozoliņa civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanu. 

98 Par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes locekļa Nila Ušakova civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu. 

99 Par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes locekļa Mihaila Kameņecka civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu. 

100 Par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes locekļa Vadima Baraņņika civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu. 

101 Par Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja Andra Amerika civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu. 

102 Par grozījumiem „Rīgas ostas maksās”. 

103 Par zemesgabala „Miķeļtorņa bāka” Tārgales pagastā, Ventspils novadā nomas līguma 
slēgšanu ar Satiksmes ministriju. 

104 Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA „WT Terminal” Rīgā, Flotes ielā 4. 

105 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. 

106 Par līguma noslēgšanu un atļaujas izsniegšanu SIA „Riga Coal Terminal” licencētas 
komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostas teritorijā, nepiemērojot brīvās zonas režīmu. 

107 Par izmaiņām Rīgas brīvostas pārvaldes personālsastāva sarakstā un kapitāla daļu turētāja 
lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu. 

108 Par 2013.gada 3.jūnija līguma Nr.P-85/13 ar SIA „Firma L4” par FIDIC līguma Inženiera 
konsultācijām būvdarbu līgumam „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu 
pārcelšanai no pilsētas centra” termiņa pagarināšanu. 

109 Par 2013.gada 11.jūlija līguma Nr.P-109/13 ar SIA „Firma L4” par auto ceļu un laukumu 
būvuzraudzību objektā „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no 
pilsētas centra” termiņa pagarināšanu. 

110 Par grozījumiem Aizdevuma (kredīta) līgumā Nr. 2013-232-A ar Nordea Bank AB un 
Pohjola Bank plc. 

 


