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Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Talr. 67910518, fakss 67910532

2009. gada 2. decembrī
Stopiņu novada, Ulbrokā

Nr. 25/09
(protokols Nr. 15; p. 6)

„Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas kārtību Stopiņu novada administratīvajā teritorijā”
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 31/13, spēkā no
01.01.2014.)

izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma ,,Par pašvaldībām"
43.panta ceturto daļu
un Latvijas Republikas
Autopārvadājumu likuma 35.panta
1 daļu, 39.panta 5 daļu
I. Vispārīgie noteikumi
1.1. Stopiņu novada pašvaldības saistošie noteikumi ,,Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un
bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas kārtību Stopiņu novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk tekstā – Noteikumi)
nosaka kārtību, kādā Stopiņu novada pašvaldība izsniedz, pārreģistrē vai anulē licences un licenču kartītes
pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, un pēc
pakalpojumu sniedzēja priekšlikuma apstiprina konkrētā vieglo pasažieru taksometru pakalpojumu sniedzēja
pakalpojumu tarifus, kas nepārsniedz šajos noteikumos noteiktos maksimālos tarifus.
1.2. Licence pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā ir
izsniedzama uz atsevišķa Stopiņu novada domes lēmuma pamata, ja licences pieprasītājs atbilst LR
normatīvajos aktos un šajos noteikumos izvirzītajām prasībām pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem, un ir iesniedzis šajos noteikumos norādītos dokumentus.
1.3. Licences kartīte attiecībā uz katru Pārvadātāja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošo transportlīdzekli,
kas tiek izmantots pasažieru pārvadāšanai (turpmāk tekstā – Pārvadāšanai izmantojamais transportlīdzeklis) ir
izsniedzama uz atsevišķa Stopiņu novada domes lēmuma pamata, ja Pārvadāšanai izmantojamais
transportlīdzeklis atbilst LR normatīvajos aktos un šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.
1.3.1. Stopiņu novada Dome nosaka šādu maksimālo maksu (tarifu) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem
ar vieglo taksometru Stopiņu novada administratīvajā teritorijā:
1.3.1.1. maksa par vienu nobraukto kilometru EUR 0,70
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1.3.1.2. maksa par iekāpšanu EUR 2,10
1.3.1.3. maksa par gaidīšanu EUR 8,50 stundā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 31/13)
1.4. Veikt pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem var tikai tad, kad Pārvadātājs saņēmis licenci
pasažieru pārvadāšanai un licences kartīti Pārvadāšanai izmantojamam transportlīdzeklim šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā.
1.5 Lai veiktu pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem, tiek noteiktas šādas prasības pasažieru
pārvadāšanai izmantojamam transporta līdzeklim:
1.5.1. tehniskā stāvokļa atbilstība pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem prasībām;
1.5.2. LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši noformēta transporta līdzekļa dokumentācija;
1.5.3. LR normatīvajos aktos noteiktais nepieciešamais aprīkojums pasažieru pārvadāšanai izmantojamam
transporta līdzeklim (pazīšanās zīme, gaismas kontrolsignāls, skaitītājs u.c.).
1.6. Pārvadātājam, kurš saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem jānodrošina:
1.6.1. ka pasažieru pārvadāšanas pakalpojums sniedz vadītāji, kuru kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
1.6.2. darba, satiksmes drošības un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas
uz konkrēto pasažieru komercpārvadājumu veidu, ievērošanu.
2. Licences un licences kartīšu piešķiršanas un izsniegšanas kārtība
2.1. Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājam –
juridiskai personai vai fiziskai personai Stopiņu novada pašvaldības sekretariātā jāiesniedz:
2.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (paraugs Nr.3);
2.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtā komersanta reģistrācijas apliecības kopija ( uzrādot
oriģinālu ), kurā kā viens no darbības veidiem minēts pasažieru komercpārvadājumi.
2.1.3. Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas izdevusi komercreģistra
iestāde, ka licences pieprasītājs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (tikai juridiskai personai)
2.1.4. pases kopija (uzrādot oriģinālu), ja licences pieprasītājs ir fiziska persona.
2.1.5.Izziņa (oriģināls vai apstiprināta kopija), ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas
izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kas apliecina, ka licences pieprasītājam nav nodokļu vai sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
2.1.6. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā (-mo) transportlīdzekļa (-u) reģistrācijas apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu). Ja pasažieru pārvadāšanai tiek izmantoti vairāk kā 1 transportlīdzeklis, šajā punktā
pieprasītā informācija ir iesniedzama par katru.
2.1.7. ja transporta līdzeklis tiek nomāts – nomas līguma ( līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums )
kopija (uzrādot oriģinālu), izmantotāja pases vai reģistrācijas apliecības kopija. Ja pasažieru pārvadāšanai tiek
izmantoti vairāk kā 1 transportlīdzeklis, šajā punktā pieprasītā informācija ir iesniedzama par katru.
2.1.8. pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu). Ja pasažieru pārvadāšanai tiek izmantoti vairāk kā 1
transportlīdzeklis, šajā punktā pieprasītā informācija ir iesniedzama par katru.
2.1.9. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopijas (uzrādot oriģinālus). Ja pasažieru
pārvadāšanai tiek izmantoti vairāk kā 1 transportlīdzeklis, šajā punktā pieprasītā informācija ir iesniedzama
par katru.
2.1.10. pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
kopija (uzrādot oriģinālu) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām vieglo taksometru vadītāju kompetences
prasībām un eksaminācijas kārtībai, ja prasītājs ir fiziskā persona.
2.1.11. apliecinājums par Pārvadātāja noteiktās maksas (tarifa) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar
vieglo taksometru atbilstību 1.3.1.punkta prasībām.
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2.2. Stopiņu novada dome izskata pieteikumu nākamajā sēdē pēc tam, kad ir saņemti visi 2.1. punktā
minētie dokumenti.
2.3. Stopiņu novada domes izpilddirektors ir atbildīgs par pieteikuma izskatīšanai nepieciešamo dokumentu
nodrošināšanu pirms attiecīgas Stopiņu novada domes sēdes, tai skaitā, bet ne tikai sadarbojoties ar licences
pieprasītāju, nosūtot rakstisku paziņojumu par trūkstošo dokumentu pievienošanu, norādot nozīmētas novada
domes sēdes laiku un vietu, kā arī izskaidrojot attiecīgajam licences pieprasītājam tiesības piedalīties domes
sēdē.
2.4. Licence, licences kartīte tiek piešķirta uz 1 (vienu) gadu. Licences, licences kartītes derīguma termiņš
tiek skaitīts no licences izsniegšanas dienas.
2.5. Ja licences derīguma termiņa laikā pārvadātājs vēlas saņemt licences kartīti papildu transportlīdzeklim,
kurš nebija pieteikts, saņemot licenci, pārvadātājam jāiesniedz Stopiņu novada domes sekretariātā pieteikums
(4.pielikums), tam pievienojot:
2.5.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;
2.5.2.transportlīdzekļa nomas līgumu, ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam;
2.5.3. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot
oriģinālu);
2.5.4. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju (uzrādot oriģinālu);
2.6. Stopiņu novada dome izskata pieteikumu nākamajā sēdē pēc tam, kad ir saņemti visi 2.5.punktā minētie
dokumenti.
2.7. Stopiņu novada domes izpilddirektors ir atbildīgs par pieteikuma izskatīšanai nepieciešamo dokumentu
nodrošināšanu pirms attiecīgas Stopiņu novada domes sēdes, tai skaitā, bet ne tikai sadarbojoties ar licences
kartītes pieprasītāju, nosūtot rakstisku paziņojumu par trūkstošo dokumentu pievienošanu, norādot nozīmētas
novada domes sēdes laiku un vietu, kā arī izskaidrojot attiecīgajam licences kartītes pieprasītājam tiesības
piedalīties domes sēdē. Izpilddirektors sniedz atzinumu par pieteikumā norādītās informācijas atbilstību LR
normatīvo aktu prasībām un faktiskajai situācijai.
2.8. Licences kartīte uz pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek piešķirta ne ilgāk kā uz licences
derīguma laiku, bet nomātam transporta līdzeklim - līdz nomas līguma noteiktajam laikam, bet ne ilgāk par
licences derīguma termiņa beigām.
2.9. Licenci, licences kartīti pārvadātājam izsniedz, kā arī licenci, licences kartīti pārreģistrē 5 darba dienu
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, par to iepriekš iekasējot maksu EUR 35,50 apmērā par licences
izsniegšanu, EUR 17,70 apmērā par licences pārreģistrēšanu, par katras licences kartiņas izsniegšanu,
pārreģistrēšanu, kuras darbības termiņš ir ilgāks par trim mēnešiem, noteikta maksa EUR 7,10, par licences
kartiņu izsniegšanu, pārreģistrēšanu, kuru darbības termiņš ir trīs mēneši vai mazāks, noteikta maksa EUR
3,50, iepriekšminētās summas iemaksājamas Stopiņu novada domes kasē Institūta ielā 1a, 1. stāvā,
Ulbrokā, Stopiņu novadā vai ar pārskaitījumu ieskaitot to Stopiņu novada domes norēķinu kontā:
Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130, Nodokļu maksātāju Reģ. Nr.
90000067986, AS „SEB banka”, Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 31/13)
3. Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība
3.1. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Stopiņu novada dome ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci un licences
kartīti, pagarinot to derīguma termiņu uz laiku līdz vienam gadam.
3.2. Lai licenci un licences kartīti pārreģistrētu, pārvadātājs, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms esošās licences
derīguma termiņa beigām, iesniedz Stopiņu novada domei pieteikumu ar rakstisku apliecinājumu par licences
un licences kartītes saņemšanai pirmreizēji iesniegtajos dokumentos norādītās informācijas atbilstību
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faktiskajai situācijai un LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Par apliecinājumā norādītās informācijas
patiesumu ir atbildīgs pārvadātājs.
3.3. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, kā arī visos tajos gadījumos,
kad ir mainījies šajos noteikumos vai citos spēkā esošajos normatīvajos aktos norādītais pamats pirmreizējai
licences kartītes saņemšanai, pārvadātājs iesniedz pašvaldībā pieteikumu licences kartītes pārreģistrēšanai.
Licences kartītes pārreģistrācija nav pamats pārreģistrēt licenci
3.4. Stopiņu novada dome izskata pieteikumu nākamajā sēdē pēc tam, kad ir saņemts pieteikums. Ja
pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences, licences kartītes derīguma termiņš līdz
lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Stopiņu novada dome izskata pieteikumu, kā pieteikumu par jaunas
licences, licences kartītes saņemšanu.
4. Licences un licences kartītes anulēšana
4.1. Stopiņu novada dome ir tiesīga anulēt licenci šajos noteikumos atrunātajos gadījumos.
4.2. Anulējot licenci, attiecīgi tiek anulētas visas uz anulētās licences pamata izsniegtas licences kartītes.
Licences anulēšanas gadījumā samaksātā naudas summa par licenci un uz tās pamata izsniegtajām licences
kartītēm netiek atmaksāta.
4.3. Licenci var anulēt, ja :
4.3.1. pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci;
4.3.2. licence un/vai licences kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citādā veidā
atsavināta par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī, ja ar licenci iegūtās
saistības tiek nodotas citai personai;
4.3.3. pārvadātājs licences, licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegtajos dokumentos ir
sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;
4.3.4. pēc attiecīgā Stopiņu novada domes lēmuma pieņemšanas viena gada laikā pārvadātājs nav izņēmis
sagatavoto licenci, nav aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši noteiktajām prasībām, nav iesniedzis attiecīgus
dokumentus un nav pieprasījis licences kartīti;
4.3.5. sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi un pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis attiecīgās institūcijas
lēmumā norādītos trūkumus;
4.3.6. pašvaldībā ir saņemts kompetentas institūcijas spēkā stājušais lēmums, kas apliecina, ka pārvadātājs
atkārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadāšanu saistīto
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, vai pārvadātājs pārkāpj šo noteikumu vai citu ar pasažieru
komercpārvadāšanu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības tādējādi, ka tiek apdraudēta
pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto personu dzīvība un veselība, vai pārvadātājs pasažieru
komercpārvadāšanai izmanto transportlīdzekli, kurā uzstādīts attiecīgajā Latvijas Republikas Valsts
ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē nereģistrēts skaitītājs vai uzstādītais skaitītājs kā citādi neatbilst
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
4.3.7. pārvadātājs liedz piekļuvi šajos noteikumos minētajai kontrolei;
4.3.8. pārvadātāja komercdarbība tiek apturēta, izbeigta u.tml. Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos
4.3.9. Pārvadātājs neiesniedz pieteikumu esošās licences pārreģistrācijai šajos noteikumos norādītajā kārtībā.
4.3.10. transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru komercpārvadāšanai, ir noņemts no uzskaites vai speciālās
valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
4.4. Jautājumu par licences anulēšanu izskata Stopiņu novada Dome, uz attiecīgo sēdi uzaicinot arī
Pārvadātāju. Pārvadātāja neierašanās nozīmētajā domes sēdē nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Stopiņu
novada Domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā.
4.5. Informācija par Stopiņu novada domes lēmumu par licences anulēšanu 7 (septiņu) darba dienu laikā tiek
nosūtīta Ceļu satiksmes drošības direkcijai.
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5. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana
5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences
kartīte. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt
par labu citam pārvadātājam vai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar
licenci iegūtās saistības.
5.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences kartītei jāatrodas attiecīgajā vieglajā
taksometrā.
5.3. Beidzoties licences derīguma termiņam, licence 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa izbeigšanās
jānodod Stopiņu novada sekretariātā.
5.4. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā pārvadātājs publicē informāciju vietējā laikrakstā
„Tēvzemīte”, pēc publikācijas uzrādīšanas Stopiņu novada pašvaldība izsniedz pieprasītā dokumenta
dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme „Dublikāts”. Par licences dublikātu jāmaksā pilnā apmērā, izņemot
gadījumu, ja ir tiesību sargājošo institūciju izdota izziņa par zādzības, ugunsgrēka u.tml. faktu. Pierādot
pēdējo, pārvadātājs par 50% tiek atbrīvots no licences kartiņas dublikāta maksas.
5.5. Ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, licences un licences kartītes derīguma termiņš netiek
pagarināts.
6. Pārvadātāja atbildība
6.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par Latvijas Republikas likumdošanas aktu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu, šo noteikumu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecībā uz
komercdarbību, kura norādīta izsniegtajā licencē.
7. Pārejas noteikumi
7.1. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un
stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā „Tēvzemīte”.
7.2. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas
līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs
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Pielikums Nr.1
Stopiņu novada domes
02.12.2009.
Saistošajiem noteikumiem Nr.25/09

LICENCE
Nr.___
PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM ( VIEGLO TAKSOMETRU )
STOPIŅU NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ*
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Autopārvadājuma likumu, licences īpašniekam
atļauts nodarboties ar pasažieru pārvadājumu veikšanu
ar vieglajiem taksometriem ( vieglo taksometru)
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažierus uz jebkuru citu vietu ārpus
Stopiņu novada administratīvās teritorijas un uzņemt pasažierus atpakaļ ceļā
Derīga no _____.gada __.__________ līdz ______.gada __.___________
Izsniegta________________________________________________________________
komersanta nosaukums

Juridiskai personai* norādīt reģ. Nr. un datumu LR Uzņēmuma reģistrā
( Komercreģistrā ) ________________________________________________________
Fiziskai personai* norādīt personas kodu_______________________________________
Adrese__________________________________________________________________
Paraksts
Z.v.

* Licence tiek izsniegta saskaņā ar licences saņēmēja juridisko statusu
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Pielikums Nr.2
Stopiņu novada domes
02.12.2009.
Saistošajiem noteikumiem Nr.25/09

STOPIŅU NOVADA DOME
LICENCES KARTĪTE
Sērija____
Pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
( vieglo taksometru ) Stopiņu novada administratīvajā teritorijā*

Izsniegta saskaņā ar licenci Nr.__________
Derīga no _____.gada ___._________ līdz _____.gada ___.__________
Izsniegta ___________________________________________________
___________________________________________________________
( komersanta nosaukums, adrese, fiziskai personai – personas kods, adrese )
Automašīnas marka__________________________
Valsts reģistrācijas Nr.________________________
__________________________________( atzīme par transportlīdzekļa nomu )
Paraksts
Z.v.
__.gada __._________

Reģ. Nr.______

*Licences kartīte izsniegta saskaņā ar licences kartītes saņēmēja juridisko statusu
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Pielikums Nr.3
Stopiņu novada domes
02.12.2009.
Saistošajiem noteikumiem Nr.25/09

STOPIŅU NOVADA DOME
Pieteikums licences pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā un licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai )
Lūdzu__________________________________________________________________
( norādīt – izsniegt, pārreģistrēt )

Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā
teritorijā no ______.gada ___._________ līdz _____.gada ___.________
1. Licences pieprasītājs_____________________________________________________
( Komersanta nosaukums, fiz. personai Vārds Uzvārds )

2. Komersanta vienotais reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā ( Komercreģistrā ), fiz. personai
personas kods

________________________________________________________________________
3 Komersanta juridiskā adrese _______________________________________________
4. Komersanta faktiskā adrese _______________________________________________
5. Tālrunis____________, fakss_______________, e-pasts ________________________
6. Norēķinu konts_________________, kods__________, banka____________________
7.Par pārvadājumu organizēšanu atbildīgās personas ieņemamais amats komercsabiedrībā, vārds,
uzvārds_____________________________________________
8. Pasažieru komercpārvadāšanai lūdzu izsniegt licences kartītes
Automašīnas Valsts
Licences kartītes
Nr. p.k.
marka
reģistrācijas
derīguma termiņš
Nr.
no
līdz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
...
...
9. Vieglo taksometru parka ( transportlīdzekļa stāvvietas ) un ( vai ) dispečerpunkta adrese,
tālrunis___________________________________________________________
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10. Ar šo apliecinu, ka pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks (tiek) nodarbināti
normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstoši kvalificēti transportlīdzekļu vadītāji (ar taksometru
pārvadājumu saistīto tiesību aktu prasību pārzināšana, Stopiņu novada plānojuma pārzināšana, B
kategorijas autovadītāja apliecība, valsts valodas zināšanas atbilstoši 2.A pakāpei u.c.)
__________________ (paraksts)
11. Pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks lietoti tarifi:
Iekāpšana vieglajā taksometrā - EUR__________ ( t.sk. PVN )
Braukšana vieglajā taksometrā – EUR__________ ( t.sk. PVN ) par vienu kilometru
Stāvēšana ( gaidīšana ) maršruta laikā - EUR___________( t.sk. PVN ) par vienu stundu
Tarifs ir noteikts, lietojot taksometra skaitītāja tipu
__________________________________________( Tiek norādīti citi transportlīdzekļa izgatavotāja
dokumentos fiksēti rādītāji skaitītāja tips )
12. Papildus informācija:
12.1. Pēc komersanta (licences pieprasītāja) ieskatiem tiek pievienotas papildus ziņas un
paskaidrojumi_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
12.2. Pēc komersanta (licences pieprasītāja) ieskatiem tiek sniegtas ziņas par komercsabiedrības
plāniem attiecībā uz iekļaušanos esošajā tirgū (iespējamā klientūra, prognozējamais pārvadājumu
apjoms, attīstības plāns)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
13. Pielikumā pievienotie dokumenti:
13.1.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtā komersanta reģistrācijas apliecības kopija ____ lp.
13.2. Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas izdevusi komercreģistra
iestāde, ka licences pieprasītājs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta_____ lp.
13.3. pases kopija, ja licences pieprasītājs ir fiziska persona ______ lp.
13.4.Izziņa (oriģināls vai apstiprināta kopija), ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas
izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kas apliecina, ka licences pieprasītājam nav nodokļu vai sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu _____lp.
13.5. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā (-mo) transportlīdzekļa (-u) reģistrācijas apliecības kopija _____lp.
13.6. ja transporta līdzeklis tiek nomāts – nomas līguma ( līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums )
kopija _____ lp., izmantotāja pases vai reģistrācijas apliecības kopija___ lp.
13.7. pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas polišu kopijas___________ lp.
13.8. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola ___________lp.
13.9. pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
kopija __________ lp..

14. Pieteikuma iesniegšanas datums ___________________ Z.v.
15. Pieteikumu iesniedza __________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

16. Pieteikums reģistrēts____________________________________________________
(institūcijas nosaukums)
20__.gada ___._____________ ar Nr._______________________________________

10

Pielikums Nr.4
Stopiņu novada domes
02.12.2009.
Saistošajiem noteikumiem Nr.25/09

STOPIŅU NOVADA DOME
Pieteikums licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai ) pasažieru pārvadāšanai ar
vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā

Lūdzu_________________________________________________________
(norādīt – izsniegt, pārreģistrēt)
licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā

Izsniegtās licences Nr. _______________
1.Licences kartītes pieprasītājs __________________________________________________________________
(komersanta nosaukums, fiz. Personai Vārds Uzvārds)
2. Komersanta reģistrācijas kods (numurs) LR Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā), fiz. Personai personas kods
_____________________________________________________________________________________
3. Komersanta juridiskā adrese ___________________________________________________
4. Komersanta faktiskā adrese ____________________________________________________
5. Tālrunis _______________, telefakss ________________, e-pasts ____________________
7. Autopārvadājumu vadītāja (administratora) vārds, uzvārds ___________________________
8. Pasažieru komercpārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes:

Nr.p.k.

Automašīnas marka

Valsts reģistrācijas Nr.

Licences kartītes derīguma termiņš

no

līdz

1.

2.
Anulējamās licences kartītes ( aizpilda transportīdzekļu maiņas gadījumā ):
Nr.p.k.

Automašīnas marka

Valsts reģistrācijas Nr.

Licences kartītes

derīguma termiņš

11
no

līdz

1.

2.
9. Pēc licences pieprasītāja ieskatiem tiek pievienotas šādas papildu ziņas un paskaidrojumi:
_____________________________________________________________________________
10. Apliecinu, ka pārvadājumus veiks persona ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu kvalifikāciju
pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru (ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto tiesību aktos noteikto prasību
pārzināšana, B kategorijas autovadītāja apliecība, valsts valodas zināšanas atbilstoši 2.A pakāpei u.c.).

11. Pielikumā pievienotie dokumenti:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Pieteikuma iesniegšanas datums ________________________

13. Pieteikumu iesniedza ______________________________________________________Z.v.
(paraksts un tā atšifrējums)

