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APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 26.11.2009.
lēmumu (prot.Nr.11, 3.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes lēmumiem:
- 24.10.2013. (prot.Nr.15, 11.§.),
- 24.04.2014. (prot.Nr.4, 12.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2009.gada 26.novembris

Nr.23
(prot.Nr.11, 3.§.)

Tukuma novada pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas
noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 11.punktu, 43.panta trešo daļu un
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumos lietotie termini:
Licence – noteikta parauga dokuments par vieglā taksometra vadītāja tiesībām veikt
pasažieru pārvadājumus Tukuma novada administratīvās teritorijas robežās.
Licences kartīte – noteikta parauga dokuments par vieglā taksometra vadītāja tiesībām
veikt pasažieru pārvadājumus Tukuma novada administratīvās teritorijas robežās ar konkrētu vieglo
taksometru.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada Dome izsniedz licenci un licences kartīti
vieglā taksometra vadītājam (turpmāk – pārvadātājam) pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
Tukuma novada administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licence un licences kartīte tiek
pārreģistrēta, anulēta vai arī tās darbība tiek apturēta uz laiku.
Licence un licences kartīte pēc pielikumā pievienotā parauga Tukuma novada Domē tiek
izsniegta, pārreģistrēta, anulēta vai arī tās darbība uz laiku tiek apturēta saskaņā ar Domes
Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) lēmumu.
2. Komisija darbojas saskaņā ar Tukuma novada Domes apstiprinātu nolikumu. Komisijai
adresētie pieteikumi un dokumenti ir iesniedzami Tukuma novada Domē.
3. Pārvadātājs pasažieru pārvadāšanu var uzsākt tikai tad, kad ir saņemta licence un licences
kartīte.

II. Pārvadātājam izvirzāmās prasības
4. Lai veiktu pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem pārvadātājam, ir
jānodrošina:
4.1. tehniskā stāvokļa atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktais un nepieciešamais aprīkojums pasažieru pārvadāšanai
izmantojamam transportlīdzeklim (pazīšanās zīme, gaismas kontrolsignāls, skaitītājs u.c.);
4.2. dokumentāri pierādījumi par vieglā taksometra piederību, t.i., īpašuma tiesību
apliecinoši dokumenti vai lietošanas tiesību (nomas līgums) pierādoši dokumenti;
4.3. attiecīgu prasmju atbilstība normatīvo aktu prasībām;
4.4. satiksmes drošības noteikumu un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto
prasību, kas attiecas uz pasažieru pārvadāšanu, ievērošana.
III. Licences un licences kartītes izsniegšana
5. Lai saņemtu licenci un licences kartīti, pārvadātājam Tukuma novada Domē ir jāiesniedz:
5.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3.pielikums);
5.2. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.04.2014. lēmumu (prot.Nr.4,12.§.)
5.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, un Valsts
ieņēmumu dienesta attiecīgās nodaļas izziņa par nodokļu nomaksu, kas izsniegta ne agrāk kā
trīsdesmit dienas pirms pieteikuma iesniegšanas;
5.4. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;
5.5. ja pasažieru pārvadāšanai izmantojamais transportlīdzeklis tiek nomāts, tad nomas
līguma (līzinga, kredīta līguma) kopija, uzrādot oriģinālu, kā arī iznomātāja pases vai reģistrācijas
apliecības kopija. Nomas līguma darbības termiņš nevar būt īsāks par pieteikumā norādītās licences
kartītes derīguma termiņu. Transportlīdzeklim ir jābūt reģistrētam Latvijā saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par autotransporta līdzekļa reģistrāciju;
5.6. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.04.2014. lēmumu (prot.Nr.4,12.§.)
5.7. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates
protokola kopija, uzrādot oriģinālu. Transportlīdzeklim, kuram kopš tā reģistrācijas Ceļu satiksmes
drošības direkcijā nav pagājis vairāk kā viens gads, transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates
protokols nav nepieciešams.
6. Pirms pieteikuma izskatīšanas Komisija pārbauda ziņas informācijas datu bāzēs par
pārvadātāja ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem laika periodā – viens gads, līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai, kā arī civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises
spēkā esamību. Pēdējā gada laikā konstatēti ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumi un/vai
neaktīva civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise var būt par pamatu Komisijas
lēmuma par atteikumu izsniegt pārvadātājam licenci un licences kartiņu.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.04.2014. lēmumu (prot.Nr.4,12.§.)

7. Ja pārvadātājs nav iesniedzis visus šo noteikumu 5.punktā norādītos dokumentus un/vai
tajos sniegtās ziņas nav pilnīgas, Komisija nosūta pārvadātājam pieprasījumu par darbībām papildu
dokumentu iesniegšanai un/vai nepilnību novēršanai, to izpildei nosakot termiņu – desmit darba
dienas.
8. Ja pārvadātājs minētajā termiņā nenovērš Komisijas norādītās nepilnības, Komisija
pieņem lēmumu par atteikumu licences un licences kartītes izsniegšanai. Tas neliedz pārvadātājam
iesniegt jaunu pieteikumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
9. Ja pārvadātājs Komisijas konstatētās nepilnības novērš šajos noteikumos noteiktajā
termiņā, pārvadātāja pieteikuma izskatīšanas termiņš ir pagarināms par attiecīgo dienu skaitu.

10. Licences derīguma termiņa laikā, pārvadātājam iesniedzot pieteikumu (4.pielikums),
pārvadātājs var saņemt papildus licences kartīti transportlīdzeklim, kurš sākotnēji pieteikumā netika
norādīts.
11. Komisija atbilstoši savai kompetencei pieteikuma izskatīšanas laikā var pieprasīt
pārvadātājam un/vai valsts un pašvaldību institūcijām iesniegt papildu informāciju par pārvadātāju,
lai apstiprinātu pieteikumā sniegto ziņu patiesumu, vai arī ir tiesīga uz sēdi uzaicināt speciālistus.
12. Komisija pieteikumu izskata 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.
13. Uz Komisijas sēdi var tikt uzaicināts pārvadātājs. Par uzaicināšanu uz Komisijas sēdi
pārvadātājs tiek informēts ar rakstveidā sagatavotu paziņojumu ne vēlāk kā 3 dienas pirms
Komisijas sēdes. Ja pārvadātājs neierodas uz sēdi, Komisija var atlikt jautājuma izskatīšanu un
noteikt jaunu lietas izskatīšanas laiku divu nedēļu laikā, par to minētajā kārtībā atkārtoti informējot
pārvadātāju.
14. Licence tiek piešķirta ar termiņu līdz vienam gadam.
15. Licences derīguma termiņš tiek skaitīts no licences izsniegšanas dienas.
16. Licences kartīti izsniedz katram transportlīdzeklim līdz transportlīdzekļa tehniskās
apskates
termiņa
beigām,
nepārsniedzot
speciālās
atļaujas
(licences)
pasažieru
komercpārvadājumiem derīguma termiņu vai līguma par tiesībām lietot transportlīdzekli darbības
termiņu, ja transportlīdzeklis tiek nomāts. Par šo pakalpojumu pārvadātājs samaksā Tukuma novada
Domei 3,56 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.04.2014. lēmumu (prot.Nr.4,12.§.)

17. Licenci pārvadātājam izsniedz, kā arī licenci pārreģistrē 10 (desmit) dienu laikā no
pieteikuma saņemšanas dienas. Par šo pakalpojumu pārvadātājs samaksā Tukuma novada Domei
14,23 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.04.2014. lēmumu (prot.Nr.4,12.§.)

18. Atbilstīgi komisijas lēmumam par licences izsniegšanu, pārvadātājs veic
transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.04.2014. lēmumu (prot.Nr.4,12.§.)

19. Licences kartīti pārvadātājam izsniedz 3 dienu laikā pēc tam, kad pārvadātājs atbilstoši
šo noteikumu 18.punktam ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli un iesniedzis Komisijai par to
pierādošus dokumentus.
IV. Licences un licences kartītes pārreģistrācija
20. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Komisija ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci, pagarinot
izsniegtās licences derīguma termiņu uz laiku līdz vienam gadam.
21. Lai licenci pārreģistrētu, pārvadātājs ne agrāk kā divus mēnešus un ne vēlāk kā vienu
mēnesi pirms esošās licences derīguma termiņa beigām iesniedz Tukuma novada Domē pieteikumu
– forma Nr.3 (3.pielikums).
22. Pārvadātāja pieteikums par licences pārreģistrāciju tiek izskatīts kārtējā Komisijas sēdē.
Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences derīguma termiņš līdz
Komisijas lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Komisija izskata pieteikumu kā pieteikumu
jaunas licences izsniegšanai.
23. Ja licences derīguma termiņa laikā beidzas licences kartītes derīguma termiņš,
pārvadātājs ne vēlāk kā 15 dienas pirms tās derīguma termiņa izbeigšanās iesniedz Tukuma novada
Domē:
23.1. pieteikumu licences kartītes pārreģistrācijai (3.pielikums);
23.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;
23.3. transportlīdzekļa nomas līguma fkopiju;
23.4. transportlīdzekļa iznomātāja pases vai reģistrācijas apliecības kopiju;

23.5. Valsts Ieņēmumu dienesta izziņu par Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzēto nodokļu nomaksu.
24. Pārvadātāja pieteikums par licences kartītes pārreģistrāciju tiek izskatīts kārtējā
Komisijas sēdē. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences kartītes
derīguma termiņš līdz Komisijas lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Komisija izskata
pieteikumu kā pieteikumu jaunas licences kartītes saņemšanai.
25. Izskatot jautājumu par licences un licences kartītes pārreģistrāciju, Komisija ir tiesīga
pieprasīt pārvadātājam iesniegt šo noteikumu 5.punktā noteiktos dokumentus.
26. Ja saskaņā ar pārvadātāja rīcībā esošo kvotu tiek veikta pasažieru pārvadāšanai
izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, pārvadātājs iesniedz Tukuma novada Domē pieteikumu
(4.pielikums).
V. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku,
licences un licences kartītes anulēšana
27. Komisija ir tiesīga apturēt licences un licences kartītes darbību uz laiku vai arī to anulēt.
28. Apturot licences darbību uz laiku vai to anulējot, attiecīgi tiek apturēta vai anulēta
licences kartītes darbība. Apturot licences un licences kartītes darbību uz laiku vai to anulējot,
pārvadātāja Tukuma novada Domei samaksātā maksa (šo noteikumu 16., 17.punkts) netiek
atmaksāta.
29. Licences, licences kartītes darbību var apturēt:
29.1. uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru
pārvadāšanu saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
29.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja
pasažieru pārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš;
29.3. uz laiku līdz attiecīga nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja nomātā
transportlīdzekļa nomas līguma darbības termiņš ir beidzies agrāk nekā paredzēts.
30. Licenci, licences kartīti var anulēt, ja:
30.1. pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci un licences kartīti;
30.2. licence, licences kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, atdāvināta, iznomāta vai citādā
veidā atsavināta par labu citam pārvadātājam, citai fiziskai vai juridiskai personai, vai arī, ja ar
licenci iegūtās saistības tiek nodotas citai personai;
30.3. pārvadātājs licences, licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai ir sniedzis par
sevi nepatiesu vai maldinošu informāciju un/vai ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski nav paziņojis
par izmaiņām dokumentos;
30.4. trīs mēnešu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas pārvadātājs nav saņēmis
piešķirto licenci un/vai licences kartīti;
30.5. sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi, un pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis
attiecīgās institūcijas lēmumā norādītos trūkumus;
30.6. pārvadātājs atkārtoti pārkāpj šo noteikumu vai citu ar pasažieru pārvadāšanu saistīto
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
30.7. pārvadātājs ir pārkāpis šo noteikumu vai citu ar pasažieru pārvadāšanu saistīto Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasības tādā mērā, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu ceļu satiksmē
iesaistīto personu dzīvība un/vai veselība;
30.8. pārvadātājs pasažieru pārvadāšanai 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;
30.9. pārvadātājs liedz piekļuvi šajos noteikumos noteiktās kontroles nodrošināšanai;
30.10. pārvadātāja komercdarbība tiek ierobežota, apturēta, izbeigta u.tml.;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.04.2014. lēmumu (prot.Nr.4,12.§.)

30.11. transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru pārvadāšanai, ir noņemts no uzskaites vai
speciālā valsts reģistrācijas numura zīme ir nodota Ceļu satiksmes drošības direkcijai.
31. Jautājumu par licences, licences kartītes anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz
laiku izskata Komisijas sēdē.
32. Uz Komisijas sēdi tiek uzaicināts pārvadātājs. Par Komisijas sēdi un pārkāpuma būtību
pārvadātājs tiek informēts rakstveidā ne vēlāk kā trīs dienas pirms Komisijas sēdes. Pārvadātāja
neierašanās uz Komisijas sēdi nav iemesls jautājuma izskatīšanas atlikšanai.
33. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, licence, licences
kartīte ir jānodod Komisijai lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences, licences kartītes darbība ir
apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.
VI. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana
34. Par licences un licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs. Pārvadātājs licenci
un licences kartīti nevar nodot lietošanā citai personai, kā arī nevar pārdot, dāvināt, iznomāt vai
citādā veidā atsavināt par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, tajā
skaitā nevar jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības.
35. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences kartītei ir jāatrodas šajā
vieglajā taksometrā.
36. Beidzoties licences derīguma termiņam, licence 5 dienu laikā pēc licences derīguma
termiņa izbeigšanās jānodod Tukuma novada Domē.
37. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc pārvadātāja rakstiska
pieprasījuma izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme “Dublikāts”.
38. Par licences un/vai licences kartītes dublikāta izsniegšanu pārvadātājs veic maksājumus
šo noteikumu 16. un 17.punktā noteiktajā apmērā.
39. Par licences nozaudēšanu pārvadātājs publicē informāciju vietējā laikrakstā. Licences
dublikātu Komisija izsniedz pēc publikācijas uzrādīšanas. Atsevišķos gadījumos pēc pārvadātāja
pamatota rakstiska pieprasījuma Komisija var izsniegt licences dublikātu pirms attiecīgās
publikācijas uzrādīšanas.
40. Ja Komisija izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, licences un licences kartītes
derīguma termiņš netiek pagarināts.
VII. Licencētās komercdarbības kontrole
41. Pārvadātājs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu un šo noteikumu
ievērošanu pasažieru pārvadāšanas jomā attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
42. Šo noteikumu, kā arī citu ar pasažieru pārvadāšanu saistīto tiesību aktu ievērošanas
kārtību kontrolē Tukuma novada Domes pilnvarota amatpersona.
43. Kontrole var tikt veikta sadarbībā ar citām kontroles iestādēm un institūcijām (Latvijas
Republikas Valsts ieņēmumu dienestu, policiju, pārvadātāju kontroles dienestu u.c. institūcijām).
Tukuma novada Domes pilnvarotai amatpersonai ir tiesības apskatīt un pieprasīt pārvadātājam
uzrādīt dokumentus, transportlīdzekļus, to iekārtas un ierīces, t.i., visu to, kas attiecas uz
kontrolējamo sfēru.
VIII. Pārejas noteikumi
44. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
Tukuma novada administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās nodaļas vadītāja
Tukumā 2014.gada 28.aprīlī

(personiskais paraksts)

J.Šulcs
R.Skudra

NORAKSTS

1.pielikums
Tukuma novada Domes 26.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.23
(prot. Nr.11, 3.§.)

(Valsts mazā (pēc apstiprināšanas Tukuma novada) ģerboņa attēls)
(rekvizīti)

TUKUMA NOVADA DOME
LICENCE
Nr.__
PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI AR VIEGLO TAKSOMETRU
TUKUMA NOVADĀ
Izsniegta ................................................................................................................................
(saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, firmas nosaukums, reģistrācijas numurs)

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

Licence derīga no 20__ .gada ____________ līdz

20__ .gada _____________

Licences izsniegšanas datums 20__ .gada _______________
Tukuma novada Domes Uzņēmumu licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs
...................................
/.............................../
(paraksts)

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās nodaļas vadītāja
Tukumā 2014.gada 28.aprīlī

(personiskais paraksts)

(vārds, uzvārds)

J.Šulcs

R.Skudra

NORAKSTS

2.pielikums
Tukuma novada Domes 26.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.23,
(prot. Nr.11, 3.§.)

(Valsts mazā (pēc apstiprināšanas Tukuma novada) ģerboņa attēls)
(rekvizīti)

L I C E N C E S K A R T I Ņ A Nr.__
pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
Tukuma novadā
Izsniegta ................................................................................................................................
(saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods / firma, tās reģistrācijas Nr.)

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

Automašīnas marka,
valsts reģistrācijas Nr. ..............................................................................................................
Licences kartiņa derīga no 20__ .gada ____________ līdz 20__ .gada _____________
Licences kartiņas izsniegšanas datums 20__ .gada _______________
Tukuma novada Domes Uzņēmumu licencēšanas komisijas
priekšsēdētājs
...................................
(paraksts)

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās nodaļas vadītāja
Tukumā 2014.gada 28.aprīlī

(personiskais paraksts)

/.............................../
(vārds, uzvārds)

J.Šulcs

R.Skudra

NORAKSTS

3.pielikums
Tukuma novada Domes 26.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.23
(prot. Nr.11, 3.§.)

TUKUMA NOVADA DOME
PIETEIKUMS
licences pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
Tukuma novadā
saņemšanai (pārreģistrēšanai)
Lūdzu ………............…....................................................… licenci pasažieru pārvadāšanai ar
(norādīt – izsniegt, pārreģistrēt)

vieglo taksometru Tukuma novada administratīvajā teritorijā no 20.....gada ...................līdz
20.....gada ................... .
1.
Licences
pieprasītājs
......................................................................................................…..................................
(komersanta nosaukums)

2. Komersanta reģistrācijas numurs ..........................................................................................
3. Komersanta juridiskā adrese .................................................................................................
4. Tālrunis ............................., fakss ................................, e-pasts ......................................
5. Komersanta adrese (elektroniskā pasta adrese), uz kuru tiek sūtīti Komisijas paziņojumi
..........................................................................................................................................................
6. Pasažieru pārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes:
Nr.
p.
k.

Automašīnas marka

Valsts
reģistrācijas Nr.

Licences kartītes derīguma
termiņš
no

līdz

1.
2.
3.
7. Licences saņemšanas gadījumā apņemos pildīt visas spēkā esošās normatīvo aktu prasības
autotransporta nozarē.
8. Pielikumā pievienotie dokumenti:
8.1. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;
8.2. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas polises kopija;
8.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija;

8.4. ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma kopija;
8.5. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtā dokumenta, kas apliecina taksometra zīmju
izsniegšanu (transportlīdzekļiem, kas pieprasījuma iesniegšanas brīdī tiek izmantots kā vieglais
taksometrs);
8.6. dokumenti, kas apliecina pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu
uzstādīto skaitītāju reģistrāciju attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē
(transportlīdzeklim, kas pieprasījuma iesniegšanas brīdī tiek izmantots kā vieglais taksometrs).
9. Pieteikuma iesniegšanas datums ............................................................................................
Z.v.

10. Pieteikumu iesniedza
..................................................................................................................…...................................
(paraksts un tā atšifrējums)

11. Pieteikums reģistrēts
.................................................................................................................…....................................
(institūcijas nosaukums)

.........gada ........ .................................... ar Nr. ......................
.....................................................................................................................................................…
(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās nodaļas vadītāja
Tukumā 2014.gada 28.aprīlī

(personiskais paraksts)

J.Šulcs

R.Skudra

NORAKSTS

4.pielikums
Tukuma novada Domes 26.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr.23
(prot. Nr.11, 3.§.)

TUKUMA NOVADA DOME
PIETEIKUMS
licences kartīšu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
Tukuma novadā
saņemšanai (pārreģistrēšanai)
Lūdzu ………............…....................................……..... licences kartītes pasažieru pārvadāšanai
(norādīt – izsniegt, pārreģistrēt, mainīt)

ar vieglo taksometru Tukuma novada administratīvajā teritorijā.
1. Licences kartītes pieprasītājs ............................................................................................
(komersanta nosaukums)

2. Komersanta reģistrācijas numurs ..........................................................................................
3. Komersanta juridiskā adrese ..............................................................................................
4. Tālrunis ............................., fakss ................................, e-pasts .....................................
5. Komersanta adrese (elektroniskā pasta adrese), uz kuru tiek sūtīti Komisijas paziņojumi
....................................................................................................................................................
6. Pasažieru pārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes:

Nr.
p.
k.

Automašīnas marka

Valsts
reģistrācijas Nr.

Licences kartītes derīguma
termiņš
no

1.
2.
3.
4.

līdz

7. Anulējamās licences kartītes (aizpilda transportlīdzekļu maiņas gadījumā):

Nr.
p.
k.

Automašīnas marka

Valsts
reģistrācijas Nr.

Licences kartītes derīguma
termiņš
līdz

no
1.
2.
3.
4.

8. Pielikumā pievienotie dokumenti:
8.1. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;
8.2. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas polises kopija;
8.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija;
8.4. ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma kopija;
8.5. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtā dokumenta, kas apliecina taksometra zīmju
izsniegšanu (transportlīdzekļiem, kas pieprasījuma iesniegšanas brīdī tiek izmantots kā vieglais
taksometrs);
8.6. dokumenti, kas apliecina pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu
uzstādīto skaitītāju reģistrāciju attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē
(transportlīdzeklim, kas pieprasījuma iesniegšanas brīdī tiek izmantots kā vieglais taksometrs).
9. Pieteikuma iesniegšanas datums ........................................................................
Z.v.

10. Pieteikumu iesniedza
..................................................................................................................…
(paraksts un tā atšifrējums)

11. Pieteikums reģistrēts .......................................................................................................…
(institūcijas nosaukums)

............gada ........ .................................... ar Nr. ......................
.....................................................................................................................................................…
(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās nodaļas vadītāja
Tukumā 2014.gada 28.aprīlī

(personiskais paraksts)

J.Šulcs

R.Skudra

