
 

 

 
 

RĪGAS DOMES PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMU  
LICENCĒŠANAS KOMISIJA 

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012719, fakss 67012702, e-pasts : sd@riga.lv 
 
 

Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija 

2019.gada 22.maijā (protokols Nr.7) pieņēma lēmumus:  
 

� Apturēt SIA “Express CLS”, reģistrācijas Nr.40103917840, izsniegtās 
speciālās atļaujas (licences) DS-18-317-alc pasažieru komercpārvadājumiem ar 
taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā darbību līdz paziņojuma 
saņemšanai par saimnieciskās darbības atjaunošanu.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu stājas spēkā 2019.gada 
22.maijā. 
 

� Apturēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BIROJA PALĪGS”, reģistrācijas 
Nr.40103359730, izsniegtās speciālās atļaujas (licences) DS-19-27-alc 
pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā darbību līdz paziņojuma saņemšanai par 
saimnieciskās darbības atjaunošanu.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu stājas spēkā 2019.gada 
22.maijā. 
 

� Apturēt AMI CAB SIA, reģistrācijas Nr.50103440721, izsniegtās speciālās 
atļaujas (licences) DS-19-26-alc pasažieru komercpārvadājumiem ar 
taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā darbību līdz paziņojuma 
saņemšanai par saimnieciskās darbības atjaunošanu.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu stājas spēkā 2019.gada 
22.maijā. 
 

� Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-322-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SCS Latvija”, reģistrācijas 
Nr.40203139090.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 2019.gada 
30.maijā. 
 

� Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-157-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā 



 

 

teritorijā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību CASPER, reģistrācijas 
Nr.40203090579.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 2019.gada 
30.maijā. 
 

� Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-280-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā “Gepardus” SIA, reģistrācijas Nr.40203070695.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 2019.gada 
30.maijā. 
 

� Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-213-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā SIA PTP INVEST, reģistrācijas Nr.40103400661.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 2019.gada 
30.maijā. 
 

� Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-425-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā SIA “City Taxi Service”, reģistrācijas Nr.40203070799.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 2019.gada 
30.maijā. 
 

� Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-220-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SANTA T”, reģistrācijas 
Nr.40203022515.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 2019.gada 
30.maijā. 
 
 
 
 
 

 


