
 

 

 
 

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 11.decembrī (protokols Nr.14) pieņēma lēmumu:  
 

 
 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-19-82-alc pasažieru 

komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS BRŪNAĻA”, reģistrācijas 
Nr.50103799781.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-352-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
SIA “Sunway”, reģistrācijas Nr.43603081831.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-226-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā IK 
“SoloI”, reģistrācijas Nr.40002163571.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-267-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
SIA “PROTAX”, reģistrācijas Nr.40203080551.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-86-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Borts 68”, reģistrācijas Nr.40103801444.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-279-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Borts 134”, reģistrācijas Nr.40103570710. 



 

 

Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-316-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Borts 3”, reģistrācijas Nr.40103786107.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-264-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TU 16”, reģistrācijas Nr.50103786151.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-19-118-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
Sirdom SIA, reģistrācijas Nr.43603087957.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-19-78-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
SIA “Lukss Taxi”, reģistrācijas Nr.40203150609.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-310-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MKS International”, reģistrācijas 
Nr.40103273201.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-441-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
SIA “Talv”, reģistrācijas Nr.40203164863.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-19-66-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
Affaire SIA, reģistrācijas Nr.44103121633.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-360-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
SIA “AVA Taxi”, reģistrācijas Nr.40203135741.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 



 

 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-399-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
SIA “HarviSpektr”, reģistrācijas Nr.40203135629.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-384-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
SIA Nordic Auto, reģistrācijas Nr.40203035331.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-426-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
SIA Ponilife, reģistrācijas Nr.40203124979.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-19-63-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
SWIPECAR SIA, reģistrācijas Nr.44103121686.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-119-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
“Laikorns” SIA, reģistrācijas Nr.40003778584.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-255-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TU 156”, reģistrācijas Nr.40103829529.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-19-14-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “STAR TAXI 007”, reģistrācijas 
Nr.50203188401.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-192-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TAXI STAR”, reģistrācijas 
Nr.40203063049.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 



 

 

 Anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.DS-18-436-alc pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
SIA MOVEMENTS, reģistrācijas Nr.40203162538.  
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu stājas spēkā 
2019.gada11.decembrī. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


