
 
 

 
 
 

28.01.2016. valdes sēdē pieņemtie lēmumi 
 

 
Lēmuma 

Nr. 
Lēmums 

1 Par izmaiņām Rīgas brīvostas pārvaldes amatu sarakstā 2016.gadam. 

2 Par noteikumu “Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšana sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”, kurā Rīgas brīvostas pārvaldei ir izšķirošā 
ietekme” un noteikumu "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatam sabiedrībā 
ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE", kurā Rīgas brīvostas pārvaldei kā 
dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus" apstiprināšanu. 

3 Par 2006.gada 22.februāra līguma Nr.V-2/06 termiņa pagarināšanu ar AS „Tallink Latvija” 
un par AS „Tallink Latvija” ostas maksu atlaižu piemērošanu gadījumos, kad netiek izmantoti 
loča pakalpojumi. 

4 Par līguma slēgšanu ar SIA „Freja” par piestātņu uzturēšanu. 

5 Par līguma slēgšanu ar SIA „STREK” par piestātņu uzturēšanu. 

6 Par līguma slēgšanu ar SIA „EU PANTRADE” par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostā. 

7 Par līguma slēgšanu ar SIA “JSK” par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostā 
(caurlaižu līgums). 

8 Par līguma slēgšanu ar SIA “SGS LATVIJA LTD” par komercdarbības veikšanu 
Rīgas brīvostā (caurlaižu līgums). 

9 Par līguma slēgšanu ar SIA “ASPTR” par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostā 
(caurlaižu līgums). 

10 Par līguma slēgšanu ar SIA „BSL Ltd”par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostā 
(caurlaižu līgums). 

11 Par līguma slēgšanu ar SIA „LatMar Ltd” par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostā 
(caurlaižu līgums). 

12 Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu sakarā ar SIA „B.L.B. Baltijas Termināls” 
piederošā nekustamā īpašuma Ezera ielā 22, Rīgā pārdošanu SIA „Vega Stividors”. 

13 Par 2004.gada 2.marta  zemes nomas līguma Nr.ZNL-161/04 
termiņa pagarināšanu ar Elingu, garāžu īpašnieku biedrību „Sarkandaugava”. 

14 Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Allu Ozoliņu un Gļebu Ozoliņu. 

15 Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Butvillo Rīgā, Audupes ielā 15/17. 

16 Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA „Kolle Beton” Rīgā, Daugavgrīvas šosejā. 

17 Par atļaujas izsniegšanu SIA “PKL” licencētas komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostā. 

18 Par grozījumiem 2006.gada 1.marta līgumā Nr.BZL-23/06 ar SIA „TFS TRANS” par 
komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostā brīvās zonas režīmā. 

19 Par SIA „Baltic Container Terminal” apliecības par tiesībām piemērot tiešo nodokļu 
atvieglojumus darbības termiņa pagarināšanu. 

20 Par informācijas sniegšanu Valsts kontrolei. 
 
 


