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Darba kārtībā: 

65. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/89. 
66. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/91. 
67. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/94. 
68. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/96. 
69. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/99. 
 
Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: V.Faļkovs. 
Komisijas locekļi: A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, 
V.Bergs, S.Aveniņa, J.Vaivods, J.Lagzdons. 
 
Nepiedalās: 

Komisijas locekļi: V.Dubovs, V.Ķirsis, J.Klotiņš, B.Gāliņa. 
 
Protokolē: 

Komisijas sekretāre: V.Zīle. 
 

 

65. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/89. 

 
1) RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz komisiju ieviest jaunu pieturu 39. un 

56.autobusa maršrutā:  
 

Rekomendējamais nosaukums Iela Maršruts 

Baltegļu iela Baltegļu iela 39, 56 
 
2) Kā arī ieviest jaunas pieturas, kurās apstāsies paaugstināta servisa autobusu 

maršruti. Maršrutu uzskaitījumam ir informatīvs raksturs. 
 

Rekomendējamais nosaukums Iela Maršruts 
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Zasulauka iela Šampētera iela 263 
Šampētera iela Šampētera iela 263 
Irlavas iela Šampētera iela 263 
Maskavas iela Prūšu iela 204 
Prūšu iela Prūšu iela 204 
Stigu iela Stigu iela 204, 263 
Stigu iela Stigu iela 204, 263 
Stigu iela 10 Stigu iela 204, 263 
Stigu iela 10 Stigu iela 204, 263 
Skudru iela Ilūkstes iela 370 
Skudru iela Ilūkstes iela 370 
Piedrujas iela Rēzeknes iela 370 
Piedrujas iela Rēzeknes iela 370 
Ūbeles iela Rēzeknes iela 370 
Ūbeles iela Rēzeknes iela 370 
Biķernieku iela Kaivas iela 214 
Biķernieku iela Kaivas iela 214 
Vecāķu prospekts Vecāķu prospekts 224 
Emmas iela Vecāķu prospekts 224 
Kalngales iela Vecāķu prospekts 224 
Kalngales iela Vecāķu prospekts 224 

 
Pamatojums:  
Pamatojoties uz pasažieru ierosinājumiem un lūgumiem, RP SIA “Rīgas satiksme” 
piedāvā ieviest jaunas pieturas. Pieturām nosaukumi tiek piedāvāti, ievērojot Rīgas 
domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas apstiprinātos 
nosacījumus “Pieturvietu nosaukumu piešķiršanas vadlīnijas”. 

 

Komisija balso: 

Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, 
V.Bergs, S.Aveniņa, J.Vaivods, J.Lagzdons.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 
 
Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
“Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 7. un 
55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma Nr.180 
“Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums” 
4.5.apakšpunktu, 
 

Komisija nolemj:  
 

1) Saskaņot jaunas pieturas ieviešanu 39. un 56.autobusa maršrutā:  
 

Rekomendējamais nosaukums Iela Maršruts 

Baltegļu iela Baltegļu iela 39, 56 
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2) Saskaņot jaunas pieturas, kurās apstāsies paaugstināta servisa autobusu 
maršruti:  

Rekomendējamais nosaukums Iela Maršruts 

Zasulauka iela Šampētera iela 263 
Šampētera iela Šampētera iela 263 
Irlavas iela Šampētera iela 263 
Maskavas iela Prūšu iela 204 
Prūšu iela Prūšu iela 204 
Stigu iela Stigu iela 204, 263 
Stigu iela Stigu iela 204, 263 
Stigu iela 10 Stigu iela 204, 263 
Stigu iela 10 Stigu iela 204, 263 
Skudru iela Ilūkstes iela 370 
Skudru iela Ilūkstes iela 370 
Piedrujas iela Rēzeknes iela 370 
Piedrujas iela Rēzeknes iela 370 
Ūbeles iela Rēzeknes iela 370 
Ūbeles iela Rēzeknes iela 370 
Biķernieku iela Kaivas iela 214 
Biķernieku iela Kaivas iela 214 
Vecāķu prospekts Vecāķu prospekts 224 
Emmas iela Vecāķu prospekts 224 
Kalngales iela Vecāķu prospekts 224 
Kalngales iela Vecāķu prospekts 224 

 
Izmaiņas ieviest Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 

“Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 55.punktā 
noteiktajā kārtībā 10 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. 
 
66. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/91. 

 
RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz atsaukt 2019.gada 2.decembra iesniegumu 

Nr.KOR-MD/2019/91. 
 
67. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/94. 

 
RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz saskaņot paaugstināta servisa autobusu izmaiņas 

233., 244., 246., 322. un 346.maršrutam darbdienu un brīvdienu kustības sarakstā un 
kustības shēmā, bet 271.maršrutam tikai kustības sarakstu darbdienās. 
 
Pamatojums: 

a. Ņemot vērā to, ka paaugstināta servisa autobusu maršrutiem esošais galapunkts 
Satekles ielas krustojumā ar Elizabetes ielu tiek slēgts, RP SIA “Rīgas 
satiksme” lūdz veikt izmaiņas maršruta kustības shēmās un kustības sarakstos. 
Turpmāk paaugstināta servisa maršruta autobusi kursēs no galapunkta 
“Abrenes iela”.  
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 233.maršruts kursēs no galapunkta “Abrenes iela” pa Abrenes ielu, 
Dzirnavu ielu, Satekles ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Abrenes ielu 
kursēs pa maršrutu līdz Satekles ielai tālāk pa Satekles ielu, Dzirnavu ielu 
un Abrenes ielu. Reisu skaits nemainās. 

 244.maršruts kursēs no galapunkta “Abrenes iela” pa Abrenes ielu, 
Dzirnavu ielu, Satekles ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Abrenes ielu 
kursēs pa maršrutu līdz Satekles ielai tālāk pa Satekles ielu, Dzirnavu ielu 
un Abrenes ielu. Reisu skaits nemainās. 

 246.maršruts kursēs no galapunkta “Abrenes iela” pa Abrenes ielu, 
Dzirnavu ielu, Satekles ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Abrenes ielu 
kursēs pa maršrutu līdz Satekles ielai tālāk pa Satekles ielu, Dzirnavu ielu 
un Abrenes ielu. Reisu skaits nemainās. 

 322.maršruts kursēs no galapunkta “Abrenes iela” pa Abrenes ielu, 
Turgeņeva ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Abrenes ielu kursēs pa 
maršrutu līdz Satekles ielai tālāk pa Satekles ielu, Dzirnavu ielu un Abrenes 
ielu. Reisu skaits nemainās. 

 346.maršruts kursēs no galapunkta “Abrenes iela” pa Abrenes ielu, 
Dzirnavu ielu, Satekles ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Abrenes ielu 
kursēs pa maršrutu līdz Satekles ielai tālāk pa Satekles ielu, Dzirnavu ielu 
un Abrenes ielu. Reisu skaits nemainās. 

b. Sakarā ar nepietiekamu braukšanas un kompensācijas laiku galapunktos, 
271.maršrutā ir nepieciešams uzlabot kustības sarakstu, tas samazinātu 
sastrēguma ietekmi uz kustības sarakstiem un pasažieriem tiktu nodrošināti 
precīzāki un ērtāki atiešanas laiki. Iebraucienu skaits un laiki pieturvietā 
“Linezers” nemainās. Reisu skaits nemainās. 

 
RP SIA “Rīgas satiksme” apliecina, ka paaugstināta servisa autobusa maršrutu 
izmaiņas neietekmēs esošo tarifu, kā arī tās neradīs papildus pasažieru plūsmu un 
papildu finanšu slogu uz pašvaldības vai PR SIA “Rīgas satiksme” budžetu. 

 

Komisija balso: 

Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, 
V.Bergs, S.Aveniņa, J.Vaivods, J.Lagzdons.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 

 

Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
“Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 25., 27., 
28. un 55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma 
Nr.180 “Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 
nolikums” 4.3.apakšpunktu, 
 

Komisija nolemj: saskaņot izmaiņas paaugstināta servisa autobusu 233., 244., 246., 
322. un 346.maršrutam darbdienu un brīvdienu kustības sarakstā un kustības shēmā, 
bet 271.maršrutam tikai kustības sarakstu darbdienās: 

 233.maršruts kursēs no galapunkta “Abrenes iela” pa Abrenes ielu, 
Dzirnavu ielu, Satekles ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Abrenes ielu 
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kursēs pa maršrutu līdz Satekles ielai tālāk pa Satekles ielu, Dzirnavu ielu 
un Abrenes ielu. Reisu skaits nemainās. 

 244.maršruts kursēs no galapunkta “Abrenes iela” pa Abrenes ielu, 
Dzirnavu ielu, Satekles ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Abrenes ielu 
kursēs pa maršrutu līdz Satekles ielai tālāk pa Satekles ielu, Dzirnavu ielu 
un Abrenes ielu. Reisu skaits nemainās. 

 246.maršruts kursēs no galapunkta “Abrenes iela” pa Abrenes ielu, 
Dzirnavu ielu, Satekles ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Abrenes ielu 
kursēs pa maršrutu līdz Satekles ielai tālāk pa Satekles ielu, Dzirnavu ielu 
un Abrenes ielu. Reisu skaits nemainās. 

 322.maršruts kursēs no galapunkta “Abrenes iela” pa Abrenes ielu, 
Turgeņeva ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Abrenes ielu kursēs pa 
maršrutu līdz Satekles ielai tālāk pa Satekles ielu, Dzirnavu ielu un Abrenes 
ielu. Reisu skaits nemainās. 

 346.maršruts kursēs no galapunkta “Abrenes iela” pa Abrenes ielu, 
Dzirnavu ielu, Satekles ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Abrenes ielu 
kursēs pa maršrutu līdz Satekles ielai tālāk pa Satekles ielu, Dzirnavu ielu 
un Abrenes ielu. Reisu skaits nemainās. 

 saskaņot izmaiņas 271.maršruta kustības sarakstam darbdienās. 
 
68. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/96. 
 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz saskaņot izmaiņas 40.autobusa maršrutā, 19.trolejbusa 
maršruta darbdienu un brīvdienu kustības sarakstos, 3., 12. un 15.trolejbusa maršruta 
darbdienu kustības sarakstos. 

 
Pamatojums:  

40.autobusa maršruts starp galapunktiem “Šmerlis” un “Ziepniekkalns” praktiski 
visu ceļu brauc zem kontakttīklā vadiem. Tika pētītas iespējas apkalpot maršrutu ar 
alternatīvu, videi draudzīgāku enerģiju. Pētījuma rezultātā tika iegūts izmaiņu 
kopums, kas ir ekonomiski izdevīgāks un pasažieriem ērtāks, bet tā ieviešanai, 
nepieciešams veikt vairākus grozījumus 40.autobusa maršrutā: 
 Pārdēvēt 40.autobusa maršrutu par 4.trolejbusa maršrutu. 
 Mainīt kustības sarakstus: darbdienas kustības sarakstā 197 (+2) reisi, brīvdienu 

kustības sarakstā 117 (reisu skaits nemainās) reisi. 
 Mūkusalas rotācijas apļa pievedceļos pēc rekonstrukcijas tika ieviestas 

sabiedriskā transporta joslas, līdz ar to 4.maršruta kustību tiek piedāvāts veikt 
caur Mūkusalas rotācijas apli. Ieviešot maršrutā jaunas pieturas: “Lucavsala” 
virzienā uz Ziepniekkalnu un “Mūkusalas rotācijas aplis” abos maršruta 
virzienos. 

 Nepieciešams vienādot 4.maršruta kustības shēmu ar 19.trolejbusa kustības 
shēmu Ziepniekkalnā, lai nodrošinātu maršruta turpmāku kustību ar kontakttīkla 
palīdzību: 

o Virzienā uz Ziepniekkalnu kursētu pa maršrutu līdz Valdeķu ielai tālāk pa 
Valdeķu ielu, Saulkalnes ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un tālāk pa 
maršrutu. Izmainītajā posmā tiktu ieviestas jaunas pieturas maršrutā: 
“Saulkalnes iela”, “Kartupeļu iela”, “Graudu iela” un “Līvciema iela”. 
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o Virzienā uz Juglu kursēs pa maršrutu līdz Valdeķu ielai tālāk pa Valdeķu 
ielu, Graudu ielu, Saulkalnes ielu, Valdeķu ielu un tālāk pa maršrutu. 
Izmainītajā posmā tiktu ieviestas jaunas pieturas maršrutā: “Līvciema 
iela”, “Saulkalnes iela” un “Kartupeļu iela”. 

o Maršruta neapkalpotajā Valdeķu ielas posmā tiktu slēgtas trīs pieturas: 
“Valdeķu iela” virzienā uz Ziepniekkalnu un “Graudu iela” abos maršruta 
virzienos. 

 Lai pilnvērtīgi nodrošinātu maršruta kustību vietās, kur ir kontakttīkls ir 
nepieciešams arī ieviest papildus pieturas virzienā uz Ziepniekkalnu: 
“Esplanāde”, “Dzirnavu iela” un “Ēbelmuižas iela”, bet virzienā uz Juglu: 
“Inženieru iela”.  

 
Ja, Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija akceptē 4.trolejbusa 

maršrutu, tad RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz arī grozīt 19.trolejbusa maršruta kustības 
sarakstu darbdienās 161 (-27) reiss un brīvdienās 84 (-26) reisi, 3.trolejbusa maršrutam 
kustības sarakstu darbdienās 240 (+14) reisi, 12.trolejbusa maršrutam kustības sarakstu 
darbdienās 117 (reisu skaits nemainās) reisi un 15. trolejbusa maršrutam kustības 
sarakstu darbdienās 380 (-12) reisi. 19.trolejbusa maršrutā kustības saraksti, tiek 
koordinēti ar 4.trolejbusa maršruta kustības sarakstu un reisu skaits tiek samazināts 
atbilstoši kopējai pasažieru plūsmai. 3.,12. un 15.trolejbusa maršrutiem faktiski reisu 
skaits nemainās, bet tiek koriģēts tikai apkalpojušais parks. 

 
RP SIA „Rīgas satiksme” apliecina, ka 2020.gada budžetā augstāk minētās 

izmaiņas neradīs papildus izmaksas un nebūs nepieciešama papildus kompensācija. 
 

Komisija balso: 

Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, 
V.Bergs, S.Aveniņa, J.Vaivods, J.Lagzdons.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 

 

Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
“Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 25., 27., 
28. un 55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma 
Nr.180 “Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 
nolikums” 4.3.apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj:  

 saskaņot izmaiņas 40.autobusa maršrutā, 19.trolejbusa maršruta darbdienu un 
brīvdienu kustības sarakstos, 3., 12. un 15.trolejbusa maršruta darbdienu 
kustības sarakstos. 

 Pārdēvēt 40.autobusa maršrutu par 4.trolejbusa maršrutu. 
 Mainīt kustības sarakstus: darbdienas kustības sarakstā 197 (+2) reisi, brīvdienu 

kustības sarakstā 117 (reisu skaits nemainās) reisi. 
 4.trolejbusa maršruta kustību veikt caur Mūkusalas rotācijas apli. Ieviest 

maršrutā jaunas pieturas: “Lucavsala” virzienā uz Ziepniekkalnu un “Mūkusalas 
rotācijas aplis” abos maršruta virzienos. 
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 vienādot 4.maršruta kustības shēmu ar 19.trolejbusa kustības shēmu 
Ziepniekkalnā, lai nodrošinātu maršruta turpmāku kustību ar kontakttīkla 
palīdzību: 

o Virzienā uz Ziepniekkalnu kursētu pa maršrutu līdz Valdeķu ielai tālāk pa 
Valdeķu ielu, Saulkalnes ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un tālāk pa 
maršrutu. Izmainītajā posmā tiktu ieviestas jaunas pieturas maršrutā: 
“Saulkalnes iela”, “Kartupeļu iela”, “Graudu iela” un “Līvciema iela”. 

o Virzienā uz Juglu kursēs pa maršrutu līdz Valdeķu ielai tālāk pa Valdeķu 
ielu, Graudu ielu, Saulkalnes ielu, Valdeķu ielu un tālāk pa maršrutu. 
Izmainītajā posmā tiktu ieviestas jaunas pieturas maršrutā: “Līvciema 
iela”, “Saulkalnes iela” un “Kartupeļu iela”. 

o Maršruta neapkalpotajā Valdeķu ielas posmā tiktu slēgtas trīs pieturas: 
“Valdeķu iela” virzienā uz Ziepniekkalnu un “Graudu iela” abos maršruta 
virzienos. 

 ieviest papildus pieturas virzienā uz Ziepniekkalnu: “Esplanāde”, “Dzirnavu 
iela” un “Ēbelmuižas iela”, bet virzienā uz Juglu: “Inženieru iela”.  

 Saskaņot 19.trolejbusa maršruta kustības sarakstu darbdienās 161 (-27) reiss un 
brīvdienās 84 (-26) reisi, 3.trolejbusa maršrutam kustības sarakstu darbdienās 
240 (+14) reisi, 12.trolejbusa maršrutam kustības sarakstu darbdienās 117 (reisu 
skaits nemainās) reisi un 15. trolejbusa maršrutam kustības sarakstu darbdienās 
380 (-12) reisi. 19.trolejbusa maršrutā kustības saraksti, tiek koordinēti ar 
4.trolejbusa maršruta kustības sarakstu un reisu skaits tiek samazināts atbilstoši 
kopējai pasažieru plūsmai. 3.,12. un 15.trolejbusa maršrutiem faktiski reisu 
skaits nemainās, bet tiek koriģēts tikai apkalpojušais parks. 

 
Izmaiņas ieviest no 2020.gada 2.janvāra. 
 
69. RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegums Nr.KOR-MD/2019/99. 
 

RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz saskaņot paaugstināta servisa autobusu numerācijas 
izmaiņas 237., 241., 244., 246.maršrutos. 

 
Pamatojoties uz 2019.gada 10.decembra Rīgas domes Satiksmes departamenta 
Paaugstināta servisa pārvadājumu maršrutu, kuros ir piemērojami braukšanas maksas 
atvieglojumi, noteikšanas komisijas (turpmāk – Komisija) sēdē nolemto par Rīgas 
domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 “Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” (turpmāk – SN 
Nr.89) noteikto braukšanas maksas atvieglojumu atcelšanu 237., 241., 244., 
246.minibusa maršrutos,  RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz veikt izmaiņas maršrutu 
numerācijā, pirmo ciparu aizstājot ar skaitli 3. 

 
 
 
 
 

 
 

Esošais maršruta 
numurs 

Jaunais maršruta numurs 

237 337 
241 341 
244 344 
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Ņemot vērā, ka šobrīd ir 346.maršruts RP SIA “Rīgas satiksme” lūdz slēgt 
246.maršrutu un veikt izmaiņas 346.maršrutā. Darbdienās ieviest jaunu kustības 
sarakstu 150 reisi, bet brīvdienās esošo 246.maršruta brīvdienu kustības sarakstu 
ieviest 346.maršrutā. 
 
Pamatojoties uz RP SIA “Rīgas satiksme” izteikto lūgumu par izmaiņu spēkā stāšanos 
noteikt 2020.gada 1.janvāri, Komisijas priekšsēdētājs V.Faļkovs aicina komisijas 
locekļus balsot par to, ka izmaiņas par paaugstināta servisa autobusu numerācijas 
maiņu 237., 241., 244., 246.maršrutos stāsies spēkā gadījumā, ja stāsies spēkā Rīgas 
domes Satiksmes departamenta Komisijas sēdes lēmums, ar kuru nolemts, ka ar 
2020.gada 1.janvāri atceļami SN Nr.89 noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi 237., 
241., 244., 246.minibusa maršrutos. 
 
Komisija balso: 

Par: V.Faļkovs, A.Bērziņš, S.Bergmanis, J.Klementjevs, M.Gavrilovs, A.Ansbergs, 
V.Bergs, S.Aveniņa, J.Vaivods, J.Lagzdons.  
Pret: 0. 
Atturas: 0. 

 

Vienbalsīgi, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 
“Sabiedriska transporta pakalpojumu organizēšanas kartība maršrutu tīklā” 25., 27., 
28. un 55.punktu, kā arī saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 26.janvāra nolikuma 
Nr.180 “Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 
nolikums” 4.3.apakšpunktu, 
 
Komisija nolemj: saskaņot paaugstināta servisa autobusu numerācijas izmaiņas 237., 
241., 244., 246.maršrutos no 2020.gada 1.janvāra ar nosacījumu, ja stāsies spēkā Rīgas 
domes Satiksmes departamenta Komisijas sēdes lēmums, ar kuru nolemts, ka ar 
2020.gada 1.janvāri atceļami SN Nr.89 noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi 237., 
241., 244., 246.minibusa maršrutos. 
 

Komisijas priekšsēdētājs:  (paraksts)   V.Faļkovs 
 
Komisijas sekretāre:   (paraksts)   V.Zīle 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Komisijas sekretāre       V.Zīle 
Rīgā, 2020.gada 3.janvārī 
 
 


