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Ludzā
Ludzas novada domes 04.03.2010. saistošie noteikumi Nr.4 „Ludzas novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas
noteikumi” ar grozījumiem:
• Ludzas novada domes 27.05.2010. saistošie noteikumi Nr.18 (Ludzas novada domes 27.05.2010. sēdes lēmums (prot.Nr.10, 60.§.));
• Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr.30 (Ludzas novada domes 26.09.2013. sēdes lēmums (prot.Nr.22, 66.§.)).

Aktu l redakcija uz 01.01.2014.

Saistošie noteikumi Nr. 4
APSTIPRIN TI
ar Ludzas novada domes
2010.gada 4.marta ārkārtas sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 9.§)

LUDZAS NOVADA PASAŽIERU P RVAD JUMU AR
VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM LICENC ŠANAS
NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 11.punktu,
43. panta trešo daļu un
LR Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu
1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Speci l atļauja (licence) (turpmāk – licence) – noteikta parauga dokuments par
vieglā taksometra vadītāja tiesībām veikt pasažieru pārvadājumus Ludzas novada
administratīvajā teritorijā.
1.2. Licences kart te – noteikta parauga dokuments par vieglā taksometra vadītāja
tiesībām veikt pasažieru pārvadājumus Ludzas novada administratīvās teritorijas robežās ar
konkrētu vieglo taksometru. P rvad t js – komersants (fiziska vai juridiskā persona), kas pēc
pasūtījuma vai līguma ar nosūtītāju, pasažieri vai uz cita tiesiska pamata uzņemas
pārvadājuma saistību.
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2. Visp r gie noteikumi
2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ludzas novada pašvaldība izsniedz licences un
licences kartīti vieglā taksometra vadītājam (turpmāk – pārvadātājam) pasažieru pārvadāšanai
ar vieglo taksometru Ludzas novada administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licence un
licences kartīte tiek pārreģistrēta, anulēta vai tās darbība tiek apturēta uz laiku.
2.2. Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ludzas novada
administratīvajā teritorijā (1.pielikums) un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar
vieglajiem taksometriem Ludzas novada administratīvajā teritorijā (2.pielikums) izsniedz,
pārreģistrē, anulē vai tās darbību aptur uz laiku pamatojoties uz pašvaldības Uzņēmējdarbības
licencēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) lēmumu.
2.3. Komisija darbojas saskaņā ar Ludzas novada domes apstiprinātu nolikumu.
Komisijai adresētie pieteikumi un dokumenti ir iesniedzami Ludzas novada pašvaldībā.
2.4. Pārvadātājs pasažieru pārvadāšanu var uzsākt tikai tad, kad ir saņemta licence un
licences kartīte.
3. P rvad t jam izvirz m s pras bas
3.1. Lai veiktu pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem pārvadātājam, ir
jānodrošina:
3.1.1. vieglā taksometra 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.);
3.1.2. dokumentāri pierādījumi par vieglā taksometra piederību, t.i. īpašuma tiesību
apliecinoši dokumenti vai lietošanas tiesību (nomas līgums) pierādoši dokumenti;
3.1.3. attiecīgu prasmju atbilstība normatīvo aktu prasībām;
3.1.4. satiksmes drošības noteikumu un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteikto prasību, kas attiecas uz pasažieru pārvadāšanu, ievērošana.
4. Licences un licences kart tes piešķiršanas un izsniegšanas k rt ba
4.1. Lai saņemtu licenci un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem, pārvadātājam Ludzas novada pašvaldībā ir jāiesniedz:
4.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3.pielikums);
4.1.2. Komersanta reģistrācijas apliecības fotokopija (uzrādot oriģinālu) un Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra vienotā izziņa par komersantu, kas izsniegta ne agrāk kā 30
(trīsdesmit) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas;
4.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības fotokopija (uzrādot oriģinālu) un
Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgās nodaļas izziņa par nodokļu nomaksu, kas izsniegta ne
agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas;
4.1.4. Pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības
fotokopija, uzrādot oriģinālu;
4.1.5. Ja pasažieru pārvadāšanai izmantojamais transportlīdzeklis tiek nomāts, tad nomas
līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums) fotokopija (uzrādot oriģinālu), kā
arī iznomātāja pases vai reģistrācijas apliecības fotokopija. Nomas līguma darbības termiņš
nevar būt īsāks par pieteikumā norādītās licences kartītes derīguma termiņu.
Transportlīdzeklim ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikā saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par autotransporta līdzekļa reģistrāciju;
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4.1.6. Pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates
protokolu fotokopija (uzrādot oriģinālu). Transportlīdzeklim, kuram kopš tā reģistrācijas
datuma Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk nekā viens gads, transportlīdzekļa
valsts tehniskās apskates protokols nav nepieciešams.
4.2. Pirms pieteikuma izskatīšanas komisija pieprasa ziņas no attiecīgās Valsts
Policijas pārvaldes daļas par pārvadātāja ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem
laika periodā – viens gads, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai. Ceļu policijas pārvaldes izziņa
var būt par pamatu Komisijas lēmuma par atteikumu izsniegt licenci un licences kartīti
pieņemšanai.
4.3. Ja pārvadātājs nav iesniedzis visus šo noteikumu 4.1. punktā norādītos
dokumentus un/vai tajos sniegtās ziņas nav pilnīgas, komisija nosūta pārvadātājam
pieprasījumu par darbībām papildus dokumentu iesniegšanai un/vai nepilnību novēršanai, to
izpildei nosakot termiņu – 10 (desmit) darba dienas.
4.4. Ja pārvadātājs minētajā termiņā nenovērš komisijas norādītās nepilnības, komisija
pieņem lēmumu par atteikumu licences un licences kartiņas izsniegšanai. Tas neliedz
pārvadātājam iesniegt jaunu pieteikumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
4.5. Ja pārvadātājs Komisijas konstatētās nepilnības novērš šajos noteikumos
noteiktajā termiņā, pārvadātāja pieteikuma izskatīšanas termiņš ir pagarināms par attiecīgo
dienu skaitu.
4.6. Licences derīguma termiņa laikā, pārvadātājam iesniedzot pieteikumu
(4.pielikums), pārvadātājs var saņemt papildus licences kartīti transportlīdzeklim, kurš
sākotnēji pieteikumā netika norādīts.
4.7. 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.
4.8. Komisija pieteikumu izskata 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas
dienas.
4.9. Uz Komisijas sēdi var tikt uzaicināts pārvadātājs. Par uzaicināšanu uz Komisijas
sēdi pārvadātājs tiek informēts ar rakstveidā sagatavotu paziņojumu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas
pirms komisijas sēdes. Ja pārvadātājs neierodas uz sēdi, Komisija var atlikt jautājuma
izskatīšanu un noteikt jaunas lietas izskatīšanas laiku 2 (divu) nedēļu laikā, par to minētajā
kārtībā, atkārtoti informējot pārvadātāju.
4.10. Licence tiek piešķirta ar termiņu līdz 1 (vienam) gadam.
4.11. Licences derīguma termiņš tiek skaitīts no licences izsniegšanas dienas.
4.12. Licences kartīte pārvadātāja īpašumā esošajam transportlīdzeklim tiek piešķirta
uz licences derīguma termiņa laiku, bet valdījumā (turējumā) esošajam transportlīdzeklim – uz
nomas līguma darbības termiņa laiku, nepārsniedzot licences derīguma termiņu. Par šo
pakalpojumu pārvadātājs samaksā Ludzas novada pašvaldībai EUR 3,00, pieskaitot
pievienotās vērtības nodokli (turpmāk –PVN).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

4.13. Licenci pārvadātājam izsniedz, kā arī licenci pārreģistrē 10 (desmit) dienu laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas. Par šo pakalpojumu pārvadātājs samaksā Ludzas novada
pašvaldībai EUR 14,00, pieskaitot PVN.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.30)
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4.14. Atbilstoši Komisijas lēmumam par licences un licences kartītes izsniegšanu
pārvadātājam, komisijas sekretāre izsniedz pārvadātājam izziņu (5. Pielikums), pamatojoties
uz kuru pārvadātājs veic transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
4.15. Licences kartīti pārvadātājam izsniedz 3 (trīs) dienu laikā pēc tam, kad
pārvadātājs atbilstoši šo noteikumu 4.14. punktam ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli un
iesniedzis Komisijai par to pierādošus dokumentus.
5. Licences un licences kart tes p rreģistr cijas k rt ba
5.1. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Komisija ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci,
pagarinot izsniegtās licences derīguma termiņu uz laiku līdz 1 (vienam) gadam.
5.2. Lai licenci pārreģistrētu, pārvadātājs ne agrāk kā 2 (divus) mēnešus un ne vēlāk kā
1 (vienu) mēnesi pirms esošās licences derīguma termiņa izbeigšanās iesniedz Ludzas novada
pašvaldībā pieteikumu (3.pielikums).
5.3. 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.
5.4. Ja licences derīguma termiņa laikā beidzas Komisijas piešķirtās licences kartītes
derīguma termiņš, pārvadātājam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms tās derīguma
termiņa izbeigšanās Ludzas novada pašvaldībā jāiesniedz:
5.4.1. pieteikums licences kartītes pārreģistrācijai (3.pielikums);
5.4.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības fotokopija;
5.4.3. transportlīdzekļa nomas līguma fotokopiju;
5.4.4. transportlīdzekļa iznomātāja pases vai reģistrācijas apliecības fotokopiju;
5.4.5. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzēto nodokļu nomaksu.
5.5. 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.
5.6. Izskatot jautājumu par licences un licences kartītes pārreģistrāciju, Komisija ir
tiesīga pieprasīt pārvadātājam iesniegt attiecīgos 4.1.punktā minētos dokumentus.
5.7. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa,
pārvadātājs iesniedz Ludzas novada pašvaldībā pieteikumu (4. pielikums).
6. Licences un licences kart tes darb bas aptur šana uz laiku, licences un licences
kart tes anul šana
6.1. Komisija ir tiesīga apturēt licences un licences kartītes darbību uz laiku vai anulēt
licenci un licences kartīti.
6.2. Apturot licences darbību uz laiku vai to anulējot, attiecīgi uz laiku tiek apturēta vai
anulēta licences kartītes darbība. Apturot licences un licences kartītes darbību uz laiku vai to
anulējot, pārvadātāja Ludzas novada Domei samaksātā maksa (šo noteikumu 4.12., 4.13.
punkts) netiek atmaksāta.
6.3. Licences, licences kartītes darbību var apturēt:
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6.3.1. uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar
pasažieru komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
6.3.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja
pasažieru pārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim ir beidzies tehniskās apskates
termiņš;
6.3.3. uz laiku līdz attiecīga nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja
nomātā transportlīdzekļa nomas līguma darbības termiņš ir beidzies ātrāk nekā paredzēts.
6.4. Licenci, licences kartīti var anulēt, ja:
6.4.1. pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci, licences kartīti;
6.4.2. licence, 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;
6.4.3. pārvadātājs licences, licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegtajos
dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju, vai nekavējoties, bet ne vēlāk kā
10 (desmit) dienu laikā rakstiski nav paziņojis par izmaiņām šajos dokumentos;
6.4.4. 3 (trīs) mēnešu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas pārvadātājs nav
saņēmis piešķirto licenci vai licences kartīti;
6.4.5. sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi un pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis
attiecīgās institūcijas lēmumā norādītos trūkumus;
6.4.6. pārvadātājs atkārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo noteikumu vai citu ar
pasažieru pārvadāšanu saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
6.4.7. pārvadātājs ir pārkāpis šo noteikumu vai citus ar pasažieru pārvadāšanu saistītos
normatīvo aktu prasības tādā mērā, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu ceļu satiksmē
iesaistīto personu dzīvība vai veselība;
6.4.8. pārvadātājs pasažieru pārvadāšanai izmanto transportlīdzekli, kurā uzstādīts
attiecīgajā LR Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē nereģistrēts skaitītājs vai
uzstādītais skaitītājs neatbilst LR normatīvo aktu prasībām;
6.4.9. pārvadātājs liedz piekļuvi šajos noteikumos minētajai kontrolei;
6.4.10. pārvadātājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek
anulēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (komercreģistra, nodokļu maksātāju reģistra
u.tml.) izsniegtā reģistrācijas apliecība vai viņa komercdarbība tiek ierobežota, apturēta,
izbeigta u.tml.;
6.4.11. transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru pārvadāšanai, ir noņemts no uzskaites
vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
6.5. Lēmumu par licences, licences kartītes anulēšanu, kā arī to darbības apturēšanu uz
laiku izskata un pieņem Komisijas sēdē.
6.6. Uz Komisijas sēdi tiek uzaicināts pārvadātājs. Par uzaicināšanu uz Komisijas sēdi,
kā arī par pārkāpuma būtību pārvadātājs tiek informēts rakstveidā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas
pirms Komisijas sēdes. Pārvadātāja neierašanās uz Komisijas sēdi nav iemesls jautājuma
izskatīšanas atlikšanai.
6.7. 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.
7. Licences un licences kart tes glab šana un nodošana
7.1. 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 citai
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fiziskai vai juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās
saistības.
7.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences kartītei jāatrodas
attiecīgajā vieglajā taksometrā.
7.3. Beidzoties licences derīguma termiņam, licence 5 (piecu) dienu laikā pēc licences
derīguma termiņa izbeigšanās jānodod Ludzas novada pašvaldībā.
7.4. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Komisija, pēc pārvadātāja
rakstiska pieprasījuma, izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme
“Dublikāts”.
7.5. Par licences vai licences kartītes dublikāta izsniegšanu pārvadātājs veic
maksājumus šo noteikumu 4.12. un 4.13. punktā noteiktā apmērā.
7.6. Par licences nozaudēšanu tiek publicēts paziņojums vietējā laikrakstā. Licences
dublikātu Komisija izsniedz pēc paziņojuma publikācijas.
7.7. Ja Komisija izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, licences un licences
kartītes derīguma termiņš netiek pagarināts.
7.8. Izsniegto licenču un licenču kartiņu uzskaiti veic komisijas sekretārs.
8. Licenc t s komercdarb bas kontrole
8.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo un šo noteikumu
ievērošanu pasažieru pārvadāšanas jomā attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
8.2. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, ierosināt administratīvā
akta, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību un/vai veikt lietvedību
administratīvajā lietā, izdošanu, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai
kompetencei ir tiesīgi:
8.2.1. valsts policijas amatpersonas;
8.2.2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
8.2.3. Ludzas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekļi;
8.2.4. citas pašvaldības pilnvarotas personas.
(Ludzas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.18 redakcijā)
8.3. Kontrole var tikt veikta sadarbībā ar citām kontroles iestādēm un institūcijām
(Valsts ieņēmumu dienests, policija, pārvadātāju kontroles dienestu u.c.). Ludzas novada
pašvaldības pilnvarotai amatpersonai ir tiesības apskatīt un pieprasīt pārvadātājam uzrādīt
dokumentus, transportlīdzekļus, to iekārtas un ierīces.
9. P rejas noteikumi
9.1. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
Ludzas novada administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

