2016.gada 30.martā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Nr. SN 5/2016
Izdoti
Saulkrastu novada domes
2016.gada 30.marta sēdē
(prot. Nr.3/2016§36)

Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem un maksimālo braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto daļu
Grozījumi ar:
SND 2016.gada 29.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016;

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saulkrastu novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par licenču un licenču kartīšu
izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas
maksas (tarifu) noteikšanu” (turpmāk - noteikumi) nosaka:
1.1.
kārtību, kādā Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome) izsniedz licences un
licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā;
1.2.
kārtību, kādā Dome pārreģistrē, anulē vai aptur uz laiku licenču un/vai licenču kartīšu
darbību;
1.3. nosaka maksimālo braukšanas maksas (tarifu) apmēru;
1.4. nosaka maksas apmēru par licences, licences kartītes un to dublikātu izsniegšanu;
1.5.
pašvaldības atšķirības zīmi un tās izvietojumu ārpusē uz vieglā taksometra virsbūves;
1.6. atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2.
Licence pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā ir izsniedzama, ja licences pieprasītājs atbilst šajos noteikumos
izvirzītajām prasībām pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, un ir iesniedzis
šajos noteikumos norādītos dokumentus. Licences paraugs ir noteikumu 1.pielikumā.
(Grozīts ar: SND 29.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)

3.
Licences kartīte attiecībā uz katru pārvadātāja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošo
autotransporta līdzekli ir izsniedzama pēc tam, kad ir saņemta licence šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā, un licences kartītes pieprasītāja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošais
autotransporta līdzeklis atbilst normatīvajos aktos un šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.
Licences kartītes paraugs ir noteikumu 2.pielikumā.
4.
Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem un licences kartīti
pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Saulkrastu novada administratīvajā
teritorijā izsniedz, pārreģistrē, anulē vai tās darbību aptur uz laiku Domes Atļauju komisija
(turpmāk – Komisija).

5.
Pieteikumus un dokumentus licenču un licenču kartīšu saņemšanai iesniedz Domē.
Piešķirtās licences un licences kartītes izsniedz Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā pēc
16.punktā noteiktās maksas veikšanas.
6.

(Svītrots ar SND 29.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)

7.
Lai veiktu pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem, tiek noteiktas šādas
prasības pasažieru pārvadāšanai izmantojamam transportlīdzeklim:
7.1.
tehniskā stāvokļa atbilstība pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
prasībām. Transportlīdzekļa vizuālajam stāvoklim ir jābūt pievilcīgam, bez bojājumu pazīmēm,
rūsas un citiem defektiem;
7.2.
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši noformēta īpašumā, valdījumā
(turējumā) esoša transportlīdzekļa dokumentācija;
7.3.
normatīvajos aktos noteiktais nepieciešamais aprīkojums pasažieru pārvadāšanai
izmantojamam transportlīdzeklim (pazīšanās zīme, gaismas kontrolsignāls, skaitītājs u.c.).
Pazīšanās zīmes paraugs un izvietojums uz virsbūves noteikts 3.pielikumā.
(Svītrots ar SND 29.06.2016.saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)
8.
II.

Licences un licences kartītes piešķiršanas un izsniegšanas kārtība

9.
Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences
pieprasītājam:
9.1.
jāiesniedz rakstisks pieteikums (pieteikuma paraugs ir noteikumu 4.pielikumā);
9.2.
(Svītrots ar SND 29.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)
10.
Lai saņemtu licences kartīti, pārvadātājs Komisijai iesniedz šādus dokumentus:
10.1.
noteikta parauga rakstisks pieteikums (pieteikuma paraugs ir noteikumu 5.pielikumā);
10.2.
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;
10.3.
ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam, dokumenta, kas apliecina
pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, kopija;
10.4.
ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā, 10.2. un 10.3. apakšpunktā norādīto
dokumentu vietā jāiesniedz tehniskos datus apliecinošs dokuments vai ārvalstīs izdots
transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments un turējuma tiesību apliecinošs dokuments;
10.5.
transportlīdzekļa
valsts
tehniskās
apskates
protokola
kopija;
jaunam
transportlīdzeklim, ja kopš tā reģistrācijas datuma Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk CSDD) nav pagājis vairāk kā viens gads, transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols
nav vajadzīgs;
10.6.
transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopija;
(Svītrots ar SND 29.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)
10.7.
11.
Jautājumu par licences un licences kartītes piešķiršanu izskata, ja iesniegti visi
10.punktā minētie dokumenti. Ja licences pieprasītājs nav iesniedzis visus nepieciešamos
dokumentus, pieteikumu neizskata.
(Svītrots ar SND 29.06.2016.saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)
12.
13.
Domes Komisija izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences un licences
kartītes izsniegšanu, vai sniedz motivētu atteikumu desmit dienu laikā no pieteikuma
saņemšanas dienas.
14.
Licence pārvadātājam tiek izsniegta uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, skaitot
no licences izsniegšanas dienas.
15.
Licences kartīte uz pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek izsniegta uz
transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokolā norādīto darbības laiku, bet ne ilgāk kā uz
vienu gadu. Nomātam transportlīdzeklim - līdz nomas līguma noteiktajam laikam, bet ne ilgāk
kā uz laiku līdz vienam gadam.

16.
Maksa par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu, licences dublikāta izsniegšanu,
licences kartītes izsniegšanu vai licences kartītes dublikāta izsniegšanu tiek noteikta šādā
apmērā:
16.1.
par licences izsniegšanu – 50,00 euro gadā (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
(turpmāk - PVN));
16.2.
par licences pārreģistrēšanu – 20, 00 euro gadā (neieskaitot PVN);
16.3.
par licences dublikāta izsniegšanu – 20,00 euro par katru dublikātu (neieskaitot
PVN);
16.4.
par katras licences kartītes izsniegšanu – 20,00 euro (neieskaitot PVN);
16.5.
par licences kartītes dublikāta izsniegšanu – 10,00 euro par katru dublikātu
(neieskaitot PVN).
(Svītrots ar SND 29.06.2016.saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)
17.
III.

Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība

18.
Pēc pārvadātāja pieprasījuma Komisija ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci un
licences kartīti, pagarinot to derīguma termiņu.
19.
Lai pārreģistrētu licenci (pagarinātu licences derīguma termiņu), pārvadātājam:
19.1.
ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms esošās licences derīguma termiņa jāiesniedz Domē
rakstisks pieteikums (3.pielikums);
(Svītrots ar SND 29.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)
19.2.
20.
Lai pārreģistrētu licences kartīti (pagarinātu licences kartītes derīguma termiņu),
pārvadātājam ne vēlāk kā desmit dienas pirms esošās licences kartītes derīguma termiņa
beigām jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:
20.1.
licences kopija, saskaņā ar kuru pārreģistrējama licences kartīte (uzrādot oriģinālu);
20.2.
transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola ar pozitīvu vērtējumu par tā
tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai kopija
(uzrādot oriģinālu);
20.3.
to dokumentu kopijas, kuros licences darbības laikā veiktas izmaiņas.
21.
Pieteikumu izskata un licences kartīti sagatavo desmit dienu laikā no pieteikuma
iesniegšanas dienas. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences
vai licences kartītes derīguma termiņš līdz lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Komisija
izskata iesniegto pieteikumu kā pieteikumu jaunas licences vai licences kartītes saņemšanai.
22.
Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa,
pārvadātājs iesniedz Domē pieteikumu un 10.punktā noteiktos dokumentus. Pieteikums tiek
izskatīts desmit dienu laikā Komisijas sēdē.
IV.

Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku un anulēšana

23.
Komisija ir tiesīga apturēt licences un licences kartītes darbību uz laiku vai tās anulēt.
Domes noteiktā maksa par licences un licences kartītes izsniegšanu šajos gadījumos netiek
atmaksāta.
24.
Ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību
saistīto normatīvo aktu prasības, Komisija licences un licences kartītes darbību var apturēt uz
laiku līdz 3 mēnešiem.
25.
Licenci un licences kartīti var anulēt, ja:
25.1.
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;

(Svītrots ar SND 29.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)
25.2.
25.3.
ja tiek konstatēts, ka iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai licences saņēmējs ir
pārkāpis normatīvos aktus, kas attiecās uz licencē norādīto uzņēmējdarbību.
26.
Ja licence un licences kartītes darbību aptur uz laiku vai anulē, tā jānodod Komisijai
lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences, licences kartītes darbību aptur uz laiku, termiņu skaita no
lēmuma paziņošanas dienas.

V.

Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana

27.
Par licences un licences kartītes izmantošanu un uzglabāšanu ir atbildīgs pārvadātājs,
kuram izsniegta licence un licences kartīte.
(Grozīts ar: SND 29.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)
28. (Svītrots ar SND 29.06.2016.saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)

29.
Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc pārvadātāja rakstiska
pieprasījuma izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme „Dublikāts”.
Svītrots ar SND 29.06.2016.saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)
30.
VI.

Vieglo taksometru pārvadājumu maksimālā maksa (tarifi)

31.
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā tiek noteikta šāda maksimālā maksa (tarifs)
par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru:
31.1.
taksometra nolīgšanas tarifs – 2,13 euro (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);
31.2.
attāluma tarifs par kilometru:
31.2.1. dienas tarifs – 0,71 euro (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli) par vienu kilometru;
32.2.2. nakts tarifs - – 0,71 euro (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli) par vienu kilometru;
31.3.
laika tarifs par minūti – 0,14 euro (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli) minūtē.
VII.

Kontrole

32.
Par šo Noteikumu izpildi, kā arī citu ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto tiesību
aktu ievērošanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts savādāk, sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolus un veikt autopārvadājumu kontroli ir pilnvarotas Saulkrastu pašvaldības policijas
amatpersonas.
(Grozīts ar: SND 29.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN 13/2016)

VIII.
Administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
33.
Atļauju komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt
Saulkrastu novada domē.
34.
Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai
faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IX.

Noslēguma jautājums

35.
Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

1.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 5/2016
“Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un
maksimālo braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu”

LICENCE
Nr._____
PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMIEM
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Atļauju komisijas 20__.gada
___._________ lēmumu Nr. ____, licences īpašniekam atļauts nodarboties ar pasažieru
pārvadājumu veikšanu ar vieglo taksometru Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, kā arī
nogādāt pasažierus uz jebkuru citu vietu ārpus Saulkrastu novada administratīvās teritorijas un
uzņemt pasažierus atpakaļceļā.
Licence derīga no 20__.gad __.___________ līdz 20__.gada __.________________

2.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 5/2016
“Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un
maksimālo braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu”

LICENCES KARTĪTE
PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM
Izsniegta saskaņā ar licenci Nr._____
Derīga no 20__.gada __.__________ līdz 20__.gada ___.___________
Izsniegta____________________________________________________________
_____
(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, adrese)

Automašīnas
marka________________________________________________________
Valsts reģistrācijas numurs_________________________________

Paraksts
Z.v.
20__.gada __._________

3.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 5/2016
“Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un
maksimālo braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu”

Atšķirības zīme (emblēma)

Paskaidrojumi:
Atšķirības zīmes (emblēmas) izmērs nedrīkst būt mazāks par:
Platums: 300 mm;
Augstums: 200 mm.
Mainoties izmēram, jāievēro zīmes proporcijas.

Atšķirības zīmes (emblēmas) krāsa:
Burtu un zīmes robežas krāsa ir zila pēc Pantone 2935 C;
Zīmes pamata laukuma krāsa – balta.
Vārda “Saulkrasti” fonts ir Passing Notes.

Atšķirības zīme (emblēma) izvietojama uz transportlīdzekļa abām priekšējām
durvīm.

4.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 5/2016
“Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un
maksimālo braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu”

Saulkrastu novada domei
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160
e-pasts: dome@saulkrasti.lv

PIETEIKUMS
Licences saņemšanai/ pārreģistrēšanai pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem
Licences pieprasītājs
Reģistrācijas nr./personas kods
Juridiskā adrese
Tālrunis
e-pasts

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Lūdzu izsniegt / pārreģistrēt licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
no
(lieko svītrot)

20__.gda __.___________ līdz 20__.gada __.____________.
Par
pārvadājumu
organizēšanu
atbildīgā
persona
__________________________________
_____________________________________________________________________________
__.
(ieņemamais amats, vārds uzvārds, tālrunis)

Pieteikumam pievienotie dokumenti:

□

Komercsabiedrības, individuālā komersanta vai individuālā darba veicēja apliecības

kopija;

□

Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir
stājies nodokļu maksātāju uzskaitē un tam nav nodokļu parādu.

Pieteikums iesniegts 20__.gada __. _____________

Pieteikumu
_______________________________
(vārds, uzvārds)

iesniedza_________________________
(paraksts)

5.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 5/2016
“Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un
maksimālo braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu”
Saulkrastu novada domei
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160
e-pasts: dome@saulkrasti.lv
PIETEIKUMS
Licences kartītes saņemšanai/ pārreģistrēšanai pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem
Licences pieprasītājs
Reģistrācijas nr./personas kods
Juridiskā adrese
Tālrunis
e-pasts

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Lūdzu izsniegt / pārreģistrēt licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
(lieko svītrot)

šādiem transportlīdzekļiem:
Automašīnas marka

□
□

Valsts reģistrācijas nr.

transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;
ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam, dokumenta, kas apliecina
pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, kopija;

□

ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā, ārvalstīs izdots transportlīdzekļa reģistrācijas
dokuments un turējuma tiesību apliecinošs dokuments;

□
□
□
□
□

transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija;

□

transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju,
izziņu par taksometra skaitītāja verifikāciju un kontroles čeka izdruku;

taksometra vadītāja vizītkarte;
darba līguma ar pārvadātāju kopija (nav nepieciešama, ja vadītājs vienlaikus ir
pārvadātājs);
licence / licences kopija pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem.
Pieteikums iesniegts 20__.gada __. _____________
Pieteikumu
iesniedza:
___________________________
___________________

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta saistošiem noteikumiem Nr. SN ___/2016
Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem un maksimālo braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie
noteikumi
izstrādāti,
pamatojoties
uz
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta
piekto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu:
1) kārtību, kādā Saulkrastu novada dome (turpmāk tekstā
– Dome) izsniedz licences un licences kartītes pasažieru
pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā;
2) kārtību, kādā Dome pārreģistrē, anulē vai aptur uz
laiku licenču un/vai licenču kartīšu darbību;
3) nosaka maksimālo braukšanas maksas (tarifu) apmēru;
4) nosaka maksas apmēru par licences, licences kartītes
un to dublikātu izsniegšanu;
5) pašvaldības atšķirības zīmi (emblēmu) un tās
izvietojumu;
6) atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Noteikumi izdošana
uzņēmējdarbībai.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms.

veicinās

drošu,

sakārtotu

6. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas nav notikušas.
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis

vidi

