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APSTIPRINĀTI   

ar Ādažu novada domes  

  25.03.2015. sēdes lēmumu  

     (protokols Nr.6 §26)  

 

Ar grozījumiem, kas veikti līdz 23.05.2017. 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2015.gada 25.martā            Nr.19/2015 

 

“Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas 

kārtību Ādažu novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu 

likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta 

piekto daļu. 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada dome izsniedz licences un licences 

kartītes (turpmāk – Kartīte) pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences un Kartītes tiek 

pārreģistrētas, anulētas vai to darbība tiek apturēta uz laiku, un nosaka konkrētā vieglo 

pasažieru taksometru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu tarifus, kas nepārsniedz 

sekojošos maksimālos tarifus: 

1.1. iekāpšanas maksa – 1,39 euro, neieskaitot PVN;  

1.2. attāluma tarifs – 0,52 euro par km, neieskaitot PVN; 

1.3. laika tarifs – 0,10 euro min., neieskaitot PVN.  

2. Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā (1.pielikums) un Kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem 

taksometriem Ādažu novada administratīvajā teritorijā (2.pielikums) izsniedz, pārreģistrē, 

anulē vai tās darbību aptur uz laiku Ādažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks 

(turpmāk – Vietnieks). 

2.1  Vietnieka lēmumus licences pieprasītājs viena mēneša laikā var pārsūdzēt Ādažu novada 

domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.29/2015.) 

2.2  Administratīvo aktu strīdus komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.29/2015.) 

3. Vietniekam adresētie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz, un piešķirtās licences un 

Kartītes tiek izsniegtas, Ādažu novada domes kancelejā. 

4. Svītrots ar 26.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.29/2015. 

5. Lai saņemtu licenci un Kartīti, pārvadātājam nedrīkst būt Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kura kopsumma pārsniedz likuma „Par nodokļiem 
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un nodevām” 18.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto nodokļu (nodevu) parāda 

kopsummu, no kuras sākot, nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas 

pieejamību. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2015.) 

II. Licences un Kartītes piešķiršanas un izsniegšanas kārtība 

6. Lai saņemtu licenci un Kartīti, to pieprasītājam jāiesniedz Vietniekam:  

6.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3. vai 4.pielikums); 

6.2. licences pieprasītāja transportlīdzekļa vadītāja/vadītāju apliecības kopija (uzrādot 

oriģinālu); 

6.3. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 

6.4. transportlīdzekļa nomas līgums, ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma 

iesniedzējam. 

7. Vietnieks publiskajās datu bāzēs pārbauda licences un Kartītes pieprasītāja atbilstību 

šajos noteikumos norādītajām prasībām un citu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo 

informāciju. 

8. Jautājums par licences un Kartītes izsniegšanu tiek izskatīts tikai tad, ja ir saņemti visi 

6.punktā minētie dokumenti. Pretējā gadījumā pieteikums netiek izskatīts un tiek dots 

laiks trūkumu novēršanai.  

9. Vietnieks izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences un Kartītes izsniegšanu vai 

sniedz motivētu atteikumu 14 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.  

10. Licence tiek izsniegta uz vienu gadu, skaitot no tās izsniegšanas dienas. 

11. Kartīte uz pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek izsniegta ne ilgāk kā uz 

licences derīguma laiku, bet nomātam transporta līdzeklim - līdz nomas līguma 

noteiktajam laikam, bet ne ilgāk par licences derīguma termiņa beigām. 

12. Licenci izsniedz, kā arī to pārreģistrē 5 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, 

par to iepriekš iekasējot maksu, kas iemaksājama Ādažu novada domes budžetā: 

12.1. 35,57 euro apmērā par licences izsniegšanu; 

12.2. 17,79 euro apmērā par licences pārreģistrēšanu; 

12.3. 7,11 euro apmērā par katras Kartiņas izsniegšanu, kuras darbības termiņš ir ilgāks 

par trim mēnešiem; 

12.4. 3,56 euro apmērā par Kartiņu izsniegšanu, kuru darbības termiņš ir trīs mēneši vai 

mazāks. 

13. Ja licences derīguma termiņa laikā pārvadātājs vēlas saņemt Kartīti papildu 

transportlīdzeklim, kas saņemot licenci nebija pieteikts, pārvadātājam jāiesniedz 

Vietniekam pieteikums (5.vai 6.pielikums), tam pievienojot:  

13.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju; 

13.2. transportlīdzekļa nomas līgumu, ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma 

iesniedzējam. 

14. Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas Vietnieks pārvadātājam izsniedz lēmuma norakstu, 

uz kura pamata pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem. 

15. Kartītes tiek izsniegtas 3 darba dienu laikā pēc tam, kad tās pieprasītājs ir veicis  valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu par taksometru, pilnībā 
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aprīkojis transportlīdzekļi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos  noteiktajām 

prasībām vieglajiem taksometriem un iesniedzis Vietniekam:  

15.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, kurā norādīts taksometra 

reģistrācijas numurs;  

15.2. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju, ar atzīmi 

par skaitītāju verificēšanu; 

15.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu apliecinājumu. 

   (ar grozījumiem, kas veikti ar 23.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2017.) 

15¹. Ja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansu maksājums par taksometru nav 

veikts pilnā apmērā par visu licences darbības termiņu. Kartīte tiek izsniegta tikai par to 

kalendāra mēnesi, par kuru šāds maksājums ir veikts.    

            (ar grozījumiem, kas veikti ar 23.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2017.) 

16. Vietnieks nodrošina licenču un Kartīšu reģistrāciju un uzskaiti. 

III. Licences un Kartītes pārreģistrācijas kārtība 

17. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Vietnieks ir tiesīgs pārreģistrēt izsniegto licenci un Kartīti, 

pagarinot to derīguma termiņu uz laiku līdz vienam gadam. 

18. Lai licenci un Kartīti pārreģistrētu, pārvadātājs, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms esošās 

licences derīguma termiņa beigām, iesniedz Vietniekam pieteikumu (3. vai 4.pielikums), 

tam pievienojot: 

18.1. transportlīdzekļa vadītāja apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); 

18.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju; 

18.3. nomas līguma kopiju, ja transportlīdzeklis tiek nomāts; 

18.4. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

18.5. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju ar atzīmi par tā tehniskā 

stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai. 

19. Pieteikums tiek izskatīts 14 dienu laikā no tā iesniegšanas dienas. Ja pārvadātājs nav 

ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences derīguma termiņš līdz lēmuma 

pieņemšanas dienai ir beidzies, Vietnieks izskata pieteikumu, kā pieteikumu par jaunas 

licences un Kartītes saņemšanu. 

20. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, pārvadātājs 

iesniedz pašvaldībā pieteikumu (5. vai 6.pielikums). 

IV. Licences un Kartītes darbības apturēšana uz laiku un anulēšana 

21. Jautājumu par licences un Kartītes anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz laiku, 

izskata Vietnieks. Maksa par licenci un Kartīti šādā gadījumā netiek atmaksāta. 

22. Licences un/vai Kartītes darbību var apturēt: 

22.1. uz laiku līdz 3 mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru 

komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības; 

22.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja 

pasažieru komercpārvadāšanai izmantotajam transporta līdzeklim ir beidzies 

tehniskās apskates termiņš; 
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22.3. uz laiku līdz attiecīga nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja 

nomātā transportlīdzekļa nomas līguma darbības termiņš ir beidzies ātrāk nekā 

paredzēts; 

22.4. uz laiku līdz obligāto nodokļu samaksai vai nodokļu parāda atmaksas grafika 

saskaņošanai ar nodokļus administrējošām institūcijām, ja pārvadātājam ir parādi 

obligāto nodokļu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā (saņemta informācija 

no kompetentām institūcijām) un ja pārvadātājs nav saskaņojis ar nodokļus 

administrējošām institūcijām nodokļu parāda atmaksas grafiku. 

23. Licenci un/vai Kartīti var anulēt, ja: 

23.1. pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu vai piesaka kartītes anulēšanu 

pieteikumā sakarā ar automašīnas maiņu un transportlīdzeklis, kuru izmanto 

pasažieru komercpārvadāšanai, tiek noņemts no uzskaites vai speciālās valsts 

reģistrācijas numura zīmes nodotas CSDD; 

23.2. licence un Kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta vai citādā veidā 

atsavināta par labu citai fiziskai vai juridiskai personai; 

23.3. tiek konstatēts, ka iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai licences saņēmējs ir 

pārkāpis normatīvos aktus, kas attiecās uz licencē norādīto uzņēmējdarbību. 

24. Ja licence un Kartīte tiek apturēta uz laiku vai anulēta, tā jānodod Vietniekam lēmumā 

noteiktajā termiņā. Ja licences un/vai Kartītes darbība tiek apturēta uz laiku, termiņš tiek 

skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas. 

25. Apturot licences un/vai Kartītes darbību uz laiku vai to anulējot, maksa par tām netiek 

atmaksāta. 

V. Licences un Kartītes glabāšana un nodošana 

26. Par licences un Kartītes izmantošanu un uzglabāšanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram tās 

izsniegtas. Licenci un Kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai kā 

citādā veidā atsavināt par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai 

personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības. 

27. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, Kartītei jāatrodas attiecīgajā vieglajā 

taksometrā. 

28. Beidzoties licences derīguma termiņam, licence un Kartīte 5 darba dienu laikā, pēc 

licences derīguma termiņa beigām, jānodod Vietniekam. 

29. Licences, Kartītes nozaudēšanas gadījumā Vietnieks, pēc pārvadātāja rakstiska 

pieprasījuma, izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme 

„Dublikāts”. 

30. Ja izsniedz licences, Kartītes dublikātu, to derīguma termiņš netiek pagarināts. 

VI. Noslēguma jautājumi 

31. Svītrots ar 26.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.29/2015.  

32. Svītrots ar 26.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.29/2015. 

33. Licences un Kartītes, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās 

brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.  

34. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 

Vēstis”.  
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35. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ādažu novada domes 2009.gada 

25.augusta saistošie noteikumi Nr. 24 „Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar 

vieglajiem taksometriem licencēšanu Ādažu novadā”. 

 

 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs     M. Sprindžuks 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Saistošie noteikumi par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Ādažu novadā"  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta ceturtā daļa  

nosaka, ka pildot deleģētās valsts pārvaldes funkcijas un 

pārvaldes uzdevumus, dome var pieņemt saistošos 

noteikumus tikai tad, ja tas paredzēts likumā vai Ministru 

kabineta noteikumos.  

1.2. Autopārvadājuma likuma 35.panta pirmā daļa nosaka, 

ka pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt 

tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), 

ko izsniedz pašvaldība. Tā apstiprina licencēšanas 

noteikumus un vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu, kā 

arī nosaka pašvaldības atšķirības zīmi un tās izvietojumu 

ārpusē uz taksometra virsbūves. 

1.3. Autopārvadājuma likuma 39.panta piektā daļa nosaka, 

ka maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas 

pārvadājumiem ar vieglo taksometru nosaka pašvaldība, 

kura izsniedz speciālās atļaujas (licences) šiem 

pārvadājumiem. 

1.4. 1.4. Ādažu novadā šobrīd ir spēkā 2009.gada 25.augusta 

saistošie noteikumi Nr.24 „Saistošie noteikumi par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem 

licencēšanu Ādažu novadā”, kuri paredz kārtību, kādā 

Ādažu novada domē izsniedz licences un licences kartītes 

pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā 

licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas vai 

to darbība tiek apturēta uz laiku, un nosaka konkrētā vieglo 

pasažieru taksometru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu 

tarifus, kas nepārsniedz šajos noteikumos norādītus 

maksimālus tarifus. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Noteikumu mērķis ir pielāgot šobrīd Ādažu novadā 

spēkā esošos 2009.gada 25.augusta Saistošos noteikumus 

Nr.24 spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un 

juridiskās tehnikas prasībām.  

2.2. Ņemot vērā, to, ka pašvaldībām ir pieeja dažādiem 

publiskiem reģistriem, kā arī 2014.gada 17.februārī stājās 

spēkā grozījumi Komerclikumā, ar kuriem turpmāk 

juridiskām personām vairs nav pienākums uzrādīt 

reģistrācijas apliecību vai iesniegt tās kopiju, ir nepieciešams 

precizēt iesniedzamo dokumentu sarakstu.  

2.3. Nepieciešams norādīt, ka domes priekšsēdētāja pirmais 

vietnieks veic licenču un licences kartīšu reģistrāciju. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Grozījumu projektam nav plānota finansiālā ietekme uz 

pašvaldības budžetu.   
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4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Noteikumi atvieglos licenču un licences kartīšu saņemšanas 

kārtību, jo būs jāiesniedz mazāk dokumentu.  

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Noteikumi attiecas uz pasažieru pārvadātājiem ar vieglajiem 

taksometriem Ādažu novada administratīvajā teritorijā. 

Noteikumu piemērošanā var vērsties Ādažu novada domē.    

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks 
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Pielikums Nr.1 

Ādažu novada domes 25.03.2015. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.19, protokols Nr.6. 

 
 

ĀDAŽU NOVADA DOME 

LICENCE Nr. ___________ 
PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI 

AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU) 

ĀDAŽU NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 

 

Izsniegta   

 

........................................................................................................................................ 
(saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods) vai (nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

 

.......................................................................................................................................... 
(adrese) 

 
 

par tiesībām nodarboties ar pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru Ādažu 

novadā. 

....................................................................................................................................... 

Licence derīga no ____________ līdz          _____________ 

 

Licences izsniegšanas datums   ___________________ 

 

 

Ādažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks                               P. Balzāns 
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  Pielikums Nr.2 

Ādažu novada domes 25.03.2015. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.19, protokols Nr.6. 

 
 

ĀDAŽU NOVADA DOME 

LICENCES KARTĪTE 
Sērija ___ 

 
PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO 

TAKSOMETRU) ĀDAŽU 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. __________________ 
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 Pielikums Nr.3  

Ādažu novada domes 25.03.2015. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.19, protokols Nr.6. 

 

ĀDAŽU NOVADA DOME 

Juridiskas personas pieteikums licences saņemšanai (pārreģistrācijai) pasažieru pārvadāšanai 

ar vieglajiem taksometriem Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

 

 

Lūdzu _______________________________ licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ādažu  

 (norādīt – izsniegt, pārreģistrēt) 

novada administratīvajā teritorijā no 200_.gada___________ līdz 200_.gada ______________________ 

Licences pieprasītājs ________________________________________________________________________ 

(komersanta nosaukums) 

2. Komersanta reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā) __________________________ 

3. Komersanta juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

4. Komersanta faktiskā adrese ________________________________________________________________ 

5.Tālrunis ____________________, fakss _____________________, e-pasts __________________________ 

6. Par pārvadājumu organizēšanu atbildīgās personas ieņemamais amats komercsabiedrībā, vārds, uzvārds 

_________________________________________________________________________________________ 

  

7. Pasažieru komercpārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes: 

 Nr.p.k.  Automašīnas marka  Valsts reģistrācijas Nr. 

   

Licences kartītes 

no 

  

derīguma termiņš  

līdz 

  1.        

  2.         

  3.          

8. Apliecinu, ka pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks (tiek) nodarbināti Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām atbilstoši kvalificēti transportlīdzekļu vadītāji (ar taksometru pārvadājumu darbību 

saistīto tiesību aktu prasību pārzināšana, B kategorijas autovadītāja apliecība, valsts valodas zināšanas atbilstoši 

2.A pakāpei u.c.). 

9. Papildu informācija: 

9.1. Pēc komersanta (licences pieprasītāja) ieskatiem tiek pievienotas šādas papildu ziņas un paskaidrojumi: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

9.2. Pēc komersanta (licences pieprasītāja) ieskatiem tiek sniegtas ziņas par komercsabiedrības plāniem attiecībā 

uz iekļaušanos esošajā tirgū (iespējamā klientūra, prognozējamais pārvadājumu apjoms, attīstības plāns): 

__________________________________________________________________________________________ 

10. Pielikumā pievienotie dokumenti: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

11. Pieteikuma iesniegšanas datums ________________________  

12. Pieteikumu iesniedza ______________________________________________________________________  

(paraksts un tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.4 

Ādažu novada domes 25.03.2015. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.19, protokols Nr.6. 
 

ĀDAŽU NOVADA DOME 

Fiziskas personas pieteikums licences saņemšanai (pārreģistrācijai) pasažieru pārvadāšanai 

ar vieglo taksometru Ādažu novada  administratīvajā teritorijā 

  

Lūdzu _____________________________ licenci pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglo taksometru Ādažu  

 (norādīt – izsniegt, pārreģistrēt) 

novada administratīvajā teritorijā no 200__.gada_____________ līdz 200__.gada __________________ 

1.Licences pieprasītājs _______________________________________________________________________ 

                                                        (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods) 

2. Licences pieprasītāja deklarētā adrese _________________________________________________________ 

3. Licences pieprasītāja faktiskā adrese___________________________________________________________ 

4.Tālrunis____________________, fakss _____________________, e-pasts ____________________________ 

5. Pasažieru komercpārvadāšanai nepieciešamā licences kartīte: 

 Automašīnas marka  Valsts reģistrācijas Nr. 

   

Licences kartītes 

no 

  

derīguma termiņš 

līdz 

      

        

6. Apliecinu, ka man ir Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstoša kvalifikācija 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.). 

7. Pēc licences pieprasītāja ieskatiem tiek pievienotas šādas papildu ziņas un paskaidrojumi 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

8. Pielikumā pievienotie dokumenti: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9. Pieteikuma iesniegšanas datums _____________________________ 

10. Pieteikumu iesniedza _____________________________________________________________________ 

(paraksts un tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.5 

Ādažu novada domes 25.03.2015. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.19, protokols Nr.6. 

 

ĀDAŽU NOVADA DOME 

Juridiskas personas pieteikums licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai) 

pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

  

Lūdzu__________________________________________________ licences kartītes pasažieru pārvadāšanai 

(norādīt – saņemt, pārreģistrēt, mainīt) 

ar vieglajiem taksometriem Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

1.Licences kartītes pieprasītājs _________________________________________________________________ 

(komersanta nosaukums) 

2. Komersanta reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā) 

__________________________________________________________________________________________ 

 3. Komersanta juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

 4. Komersanta faktiskā adrese _________________________________________________________________ 

 5. Tālrunis ___________________, fakss ____________________, e-pasts __________________________ 

 6. Autopārvadājumu vadītāja (administratora) vārds, uzvārds ________________________________________ 

 7. Pasažieru komercpārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes: 

  

 Nr.p.k. Automašīnas marka Valsts reģistrācijas 

Nr. 

Licences kartītes  

no 

derīguma termiņš 

līdz 

 1.        

 2.         

 3.         

Anulējamās licences kartītes (aizpilda transportlīdzekļu maiņas gadījumā): 

 Nr.p.k. Automašīnas marka Valsts reģistrācijas 

Nr. 

Licences kartītes  

no 

derīguma termiņš  

līdz 

 1.       

 2.         

 3.          

8. Pielikumā pievienotie dokumenti: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9. Pieteikuma iesniegšanas datums ________________________  

  

10. Pieteikumu iesniedza ______________________________________________________  

(paraksts un tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.6 

Ādažu novada domes 25.03.2015. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.19, protokols Nr.6. 

 

ĀDAŽU NOVADA DOME 

Fiziskas personas pieteikums licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai) pasažieru pārvadāšanai ar 

vieglo taksometru Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

  

Lūdzu___________________________________________________  licences kartīti pasažieru pārvadāšanai 

(norādīt – saņemt, pārreģistrēt, mainīt) 

ar vieglo taksometru Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

1. Licences kartītes pieprasītājs _________________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods) 

 2. Licences kartītes pieprasītāja deklarētā adrese ___________________________________________________ 

 3. Licences kartītes pieprasītāja faktiskā adrese____________________________________________________ 

 4. Tālrunis __________________, fakss ________________, e-pasts ______________________________ 

 5. Pasažieru komercpārvadāšanai nepieciešamā licences kartīte: 

 Automašīnas marka Valsts reģistrācijas Nr. Licences kartītes 

no 

derīguma termiņš 

līdz 

      

        

 Anulējamās licences kartītes (aizpilda transportlīdzekļu maiņas gadījumā): 

Automašīnas marka Valsts reģistrācijas Nr. Licences kartītes 

no 

derīguma termiņš 

līdz 

      

        

  

6. Pielikumā pievienotie dokumenti: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 7. Pieteikuma iesniegšanas datums ________________________ 

 8. Pieteikumu iesniedza ______________________________________________________________________ 

(paraksts un tā atšifrējums) 

  

 


