
 
 

 
 
 

31.03.2016. valdes sēdē pieņemtie lēmumi 
 

 
Lēmuma 

Nr. 
Lēmums 

43 Par amata savienošanu. 

44 Par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 
 

45 Par grozījumu Rīgas brīvostas pārvaldes valdījumā un īpašumā 
esošo piestātņu nomas maksas noteikšanas metodikā. 

46 Par SIA “Port Milgravis” 2016.gada 4.janvāra biznesa plānu „Plānotā darbība (5 gadi) Rīgas 
brīvostā” un piestātnes VM-3 rekonstrukciju. 

47 Par pilnvarojumu. 

48 Par grozījumiem “Komersantu iesniegumu par dažāda veida pakalpojumu sniegšanu Rīgas 
brīvostas teritorijā esošajiem komersantiem vai kuģiem izskatīšanas kārtībā (procedūrā). 

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

50 Par līguma slēgšanu ar SIA “ZOND MARINE” par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostā 
(caurlaižu līgums). 

51 Par 2011.gada 11.aprīļa līguma Nr.B-1/11 ar SIA „VEXOil Bunkering” termiņa 
pagarināšanu. 

52 Par piestātnes nomas līguma slēgšanu ar SIA „Riga Sunset Lounge”. 

53 Par „Noteikumu, kā aprēķināma un nosakāma maksa par RBP sniegto personu un 
transportlīdzekļu kustības kontroles pakalpojumu” apstiprināšanu. 

54 Par līguma “Par kravas un cilvēku kustības ostas teritorijā kontroles pakalpojuma 
nodrošināšanu” slēgšanu ar SIA “Systems Recycling”. 

55 Par līguma “Par kravas un cilvēku kustības ostas teritorijā kontroles pakalpojuma 
nodrošināšanu” slēgšanu ar SIA “Baltic Container Terminal”. 

56 Par līguma “Par kravas un cilvēku kustības ostas teritorijā kontroles pakalpojuma 
nodrošināšanu” slēgšanu ar SIA “Cargo Control, Ltd”. 

57 Par papildus vienošanos slēgšanu pie kravas un cilvēku kustības ostas teritorijā kontroles 
pakalpojumu nodrošināšanas 2012.gada 5.janvāra līguma Nr.APS-1/12 ar SIA “Riga 
Fertilizer Terminal”. 

58 Par grozījumiem Rīgas brīvostas valdes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.122  
„Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “BSCT””. 

59 Par 2011.gada 9.jūnija līguma Nr.N-44/11 ar SIA „RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” termiņa 
pagarināšanu. 

60 Par papildus zemes nomu SIA “VIŽŅI”. 

61 Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Kundziņsalas 7.šķērslīnija 1, kadastra numurs 0100 096 
0172, pārņemšu Rīgas brīvostas pārvaldes valdījumā. 

62 Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Flotes ielā 2 (Flotes iela 13 k-4), kadastra numurs 0100 
603 0027, pārņemšu Rīgas brīvostas pārvaldes valdījumā. 

63 Par elektroenerģijas iegādi Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām. 

64 Par pētījumu par dūmgāzu attīrīšanas filtru oksidēšanās produktu izpēti. 



 
 

65 Par AS “PKL Flote” 17.02.2016. iesniegumu Nr.038/02-16i “Par zaudējumu atlīdzināšanu”. 

66 Par līguma slēgšanu starp Satiksmes ministriju, zvērināta advokāta Modra Supes biroju un 
Rīgas brīvostas pārvaldi. 

67 Par Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektu “Vai Rīgas brīvostas pārvalde projektu 
“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īsteno 
sekmīgi?”. 

 
 


