SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2017.gada 12.aprīlī

Nr.10
Apstiprināti
ar Siguldas novada Domes lēmumu
(prot. Nr.6, §15)

Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
35.panta pirmo daļu
Ι. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā izsniedz speciālās atļaujas (licences) un licences
kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā
teritorijā, un prasības, kas jāizpilda, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti;
1.2. kārtību, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes dublikātu;
1.3. kārtību, kādā speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku
vai anulēta;
1.4. pašvaldības atšķirības zīmi un tās izvietojumu ārpusē uz vieglā taksometra virsbūves.
2. Siguldas novada administratīvajā teritorijā veikt vieglo taksometru pārvadājumus ir tiesīgas
personas, kurām ir derīga Siguldas novada pašvaldības izsniegta licence un licences kartīte.
3. Licenci un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Siguldas
novada administratīvajā teritorijā izsniedz, pagarina, aptur to darbību uz laiku vai anulē
Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas vadītājs (turpmāk – Transporta nodaļas
vadītājs).
4. Noteikumu noteiktajā kārtībā iesniegtos dokumentus klātienē pieņem, licences un licences
kartītes, kā arī to dublikātu noformē un klātienē izsniedz Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centrs (turpmāk – Pakalpojumu centrs). Licences un licences kartītes elektroniski
sagatavo un izsniegto licenču reģistrāciju veic Transporta nodaļas vadītājs.
5. Transporta nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt
Siguldas novada Domē. Siguldas novada Domes pieņemot lēmumu par apstrīdēto
administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
II. Licences un licences kartītes piešķiršanas un izsniegšanas noteikumi
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6. Lai saņemtu licenci (1.pielikums) :
6.1. pārvadātājam jāatbilst šādām prasībām:
6.1.1. attiecībā uz pārvadātāju Siguldas novada pašvaldībā 12 mēnešu laikā nav pieņemts
lēmums par licences anulēšanu, izņemot gadījumus, kad licence tika anulēta, pēc pārvadātāja
iniciatīvas;
6.2. licences pieprasītājs Siguldas novada pašvaldības e-pakalpojumu vietnē https://e.sigulda.lv
(turpmāk – e-pakalpojuma vietne) vai Pakalpojumu centrā iesniedz:
6.2.1. aizpildītu noteikta parauga rakstisku pieteikumu (2.pielikums);
6.2.2. pilnvaru, kas apliecina personas pārstāvības (paraksta) tiesības parakstīt pieteikumu
licences saņemšanai;
6.2.3. pakalpojumu tarifu plānu;
7. Pēc noteikumu 6.punktā norādīto dokumentu saņemšanas, divu nedēļu laikā Transporta
nodaļa izskata licences pieprasījumu un Transporta nodaļas vadītājs pieņem lēmumu par
licences piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, vai uz laiku atliek jautājuma izskatīšanu, ja
nepieciešama papildu informācija un dokumentu iesniegšana, par to pieņemot attiecīgu
lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8. Licenci izsniedz uz diviem gadiem, ja pārvadātājs atbilst šajos saistošajos noteikumos
noteiktajām prasībām licences saņemšanai.
9. Lai saņemtu licences kartīti (3.pielikums) katram pārvadāšanai izmantojamajam
transportlīdzeklim, licences kartītes pieprasītājs e-pakalpojuma vietnē vai Pakalpojumu centrā
iesniedz šādus dokumentus:
9.1. noteikta parauga rakstisku pieteikumu (4.pielikums);
9.2. ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas
līgums) apliecinātu kopiju. Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nedrīkst
būt īsāks par Pārvadātāja pieprasīto licences kartītes derīguma termiņu;
9.3. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju
(uzrādot oriģinālu);
9.4. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;
9.5. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju ar atzīmi par
skaitītāja reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);
9.6. likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” paredzētā obligātā iemaksu avansa maksājuma
(par periodu, kas atbilst licences kartītes pieprasījumā norādītajam licences kartītes darbības
periodam) apliecinošu dokumentu (apliecināts bankas maksājuma uzdevums).
10. Ja licences derīguma termiņa laikā pārvadātājs vēlas saņemt licences kartīti papildu
transportlīdzeklim, kas nebija pieteikts saņemot licenci, pārvadātājam jāiesniedz Pakalpojumu
centrā pieteikums (4.pielikums), tam pievienojot noteikumu 9.punktā minētos dokumentus.
11. Pēc noteikumu 10.punktā norādītā pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas,
Transporta nodaļa divu nedēļu laikā izskata licences kartītes pieprasījumu un Transporta
nodaļas vadītājs pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu.
12. Licences kartīte tiek izsniegta uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Izsniegtās licences kartītes
derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt licences derīguma termiņu.
13. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, pārvadātājs epakalpojumu vietnē vai Pakalpojumu centrā iesniedz pieteikumu (pielikums Nr.4) tam
pievienojot noteikumu 9.punktā minētos dokumentus un Transporta nodaļas vadītājs pieņem
lēmumu par licences kartītes izsniegšanu noteikumu 10. punktā noteiktajā termiņā.
14. Ja ir notikušas izmaiņas pārvadātāja rekvizītos (pārvadātāja nosaukums, komercdarbības
forma, pārvadātāja juridiskās adreses maiņa), pārvadātājs 15 dienu laikā pēc izmaiņām
rekvizītos iesniedz Transporta nodaļai iesniegumu un informācijas maiņu apliecinošu
dokumentu kopijas (saņemot licenci, uzrāda dokumentu oriģinālus). Jaunu licenci un licences
kartīti Transporta nodaļa izsniedz piecu darba dienu laikā. Saņemot jaunus dokumentus
pārvadātājam jānodod iepriekš izsniegtie.

3
III. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku, licences un licences
kartītes anulēšana
15. Ja konstatēta pārvadātāja neatbilstība šo saistošo noteikumu prasībām vai konstatēti citu
normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas uz autopārvadājumiem, pārkāpumi,
Transporta nodaļa izskata jautājumu par licences darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.
16. Izvērtējot pārkāpuma smagumu, kā arī citus apstākļus, licences darbību var apturēt uz laiku
līdz trīs mēnešiem, ja pārvadātājs ir veicis pārvadājumus bez noteiktā kārtībā izsniegtas
licences kartītes vai pārkāpis taksometra skaitītāja lietošanas noteikumus, vai arī citas šo
saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības autopārvadājumu un ceļu satiksmes
drošības jomā.
17. Ja aptur pārvadātāja licences darbību, uz Transporta nodaļas vadītāja lēmumā norādīto
termiņu tiek apturēta arī visu izsniegto licences kartīšu darbība.
18. Izvērtējot pārkāpuma smagumu, licenci var anulēt, ja:
18.1. pārvadātājs sniedzis nepatiesas ziņas licences saņemšanai;
18.2. pārvadātājs atkārtoti gada laikā ir veicis pārvadājumus bez noteiktā kārtībā izsniegtas
licences kartītes vai pārkāpis taksometra skaitītāja lietošanas noteikumus;
18.3. pārvadātājs atkārtoti gada laikā ir pārkāpis šo saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu
prasības autopārvadājumu un ceļu satiksmes drošības jomā.
19. Transporta nodaļas vadītājs anulē licenci, ja:
19.1. to pieprasa pārvadātājs, iesniedzot pieteikumu licences pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Siguldas novada administratīvajā teritorijā
anulēšanai;
19.2. pārvadātājs sešu mēnešu laikā nav izņēmis piešķirto licenci.
20. Pārvadātājam, kuram anulēta licence, minētai licencei piesaistītās izsniegtās licences
kartītes nav derīgas.
21. Transporta nodaļas vadītājs var apturēt uz konkrētu transportlīdzekli izsniegtās licences
kartītes darbību uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja pārvadātājs veic pārvadājumus ar
transportlīdzekli, kuram nav atļauts piedalīties ceļu satiksmē.
22. Izvērtējot pārkāpuma smagumu, kā arī citus apstākļus, Transporta nodaļas vadītājs var
anulēt uz konkrēto transportlīdzekli izsniegto licences kartīti, ja:
22.1. pārvadātājs veicis pārvadājumus bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai
pārkāpis taksometra skaitītāja lietošanas noteikumus;
22.2. pārvadātājs atkārtoti gada laikā ar konkrēto transportlīdzekli ir pārkāpis šo saistošo
noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības autopārvadājumu un ceļu satiksmes drošības jomā.
23. Transporta nodaļas vadītājs anulē pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
(vieglo taksometru) Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz konkrēto transportlīdzekli
izsniegto licences kartīti, ja:
23.1. to pieprasa pārvadātājs, iesniedzot pieteikumu licences kartītes pasažieru pārvadājumiem
ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā anulēšanai;
23.2. pārvadātājs trīs mēnešu laikā nav izņēmis licences kartīti;
23.3. ir beidzies transportlīdzekļa patapinājuma vai nomas līguma darbības termiņš;
234. pēc transportlīdzekļu valsts reģistra datiem transportlīdzeklim ir mainīta vieglā taksometra
numura zīme pret vispārējas izmantošanas valsts reģistrācijas numura zīmi vai
transportlīdzeklis noņemts no uzskaites.
24. Transporta nodaļas vadītāja lēmums par licences un licences kartītes darbības apturēšanu
uz laiku vai anulēšanu tiek paziņots atbilstoši Paziņošanas likumam.
25. Pārvadātājs 15 dienu laikā pēc Transporta nodaļas vadītāja lēmuma par licences vai
licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai par licences vai licences kartītes anulēšanu
stāšanās spēkā nodod licenci un/vai licences kartīti Pakalpojumu centrā. Ja pārvadātājs licenci
vai licences kartīti nenodod Pakalpojumu centrā šajā punktā minētajā termiņā, Transporta
nodaļas vadītājs var anulēt licenci.
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26. Transporta nodaļa datus par licences darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, kā arī tās
derīguma termiņu ievada Ceļu satiksmes un drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un
to vadītāju valsts reģistrā.
IV. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana
27. Par licences un licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta
licence, licences kartīte.
28. Izsniegtā licences, licences kartītes dublikāta derīguma termiņš tiek noteikts atbilstoši
licencē, licences kartītē noteiktajam derīguma termiņam.
V. Siguldas novada pašvaldības atšķirības zīme un tās izvietojums
29. Uz pasažieru pārvadāšanai izmantojamā vieglā taksometra ir jāizvieto Siguldas novada
taksometra atšķirības zīme (emblēma). Uzlīmes ir jāizgatavo melnā vai baltā krāsā. Ja
taksometra pamata darbības vieta ir cita pašvaldība un tam jau ir tās noteiktās taksometra
atšķirības zīmes, uz taksometra jāizvieto papildu emblēma.
30. Taksometru atšķirības zīme vai papildu emblēma, kas ir izgatavota saskaņā ar noteikumu
5.pielikumu, ir jāizvieto transportlīdzekļa ārpusē uz abām priekšējām durvīm.
VI. Administratīvā atbildība un noteikumu izpildes kontrole
31. Par šo noteikumu prasību neievērošanu personas tiek sauktas pie atbildības saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
32. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumus pieņem Siguldas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
33. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Siguldas
novada Pašvaldības policija.
34. Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
rajona (pilsētas) tiesā.
35. Sūdzību iesniedz institūcijai (amatpersonai), kura pieņēmusi lēmumu administratīvā
pārkāpuma lietā.
36. Sūdzību administratīvā pārkāpuma lietā var iesniegt 10 darba dienu laikā no pilna lēmuma
paziņošanas dienas.
VII. Noslēguma jautājumi
37. Licences un licences kartītes regulāriem pasažieru pārvadājumiem un pasažieru
pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā teritorijā, kuras
Pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā
derīguma termiņa beigām.
38. Atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada Domes 2013.gada 18.decembra saistošos
noteikumus Nr.53 „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Siguldas novada administratīvajā
teritorijā”.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Stājušies spēkā 2017.gada 28.jūnijā.

U.Mitrevics
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1.pielikums
Siguldas novada Domes 2017.gada 12.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.10

LICENCE
Nr. ___
PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU)
SIGULDAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Autopārvadājumu likumu, licences īpašniekam
atļauts nodarboties ar pasažieru pārvadājumu veikšanu
ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru)
Siguldas novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažierus uz jebkuru citu vietu ārpus
Siguldas novada administratīvās teritorijas

Derīga no ____.gada ___.______ līdz _____. gada __._______

Izsniegta

____________________________________________________________

Reģistrācijas Nr./personas kods ______________________________________________

Adrese

______________________________________________________________

20__.gada _______________________

Transporta nodaļas vadītājs
V.Uzvārds

(paraksts)
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2.pielikums
Siguldas novada Domes 2017.gada 12.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.10

Pieteikums licences saņemšanai
Pieprasītājs

_________________________________________________________________

Uzņēmuma reģistrācijas Nr./personas kods
__________________________________________
Adrese
______________________________________________________________________
Tālrunis __________________
Par pārvadājumiem atbildīgā persona
_______________________________________________

(uzvārds, vārds, kontakttālrunis)

Lūdzu izsniegt:
□ Licenci pasažieru pārvadājumu veikšanai Siguldas novada administratīvajā teritorijā
pasažieru pārvadājumiem par vieglajiem taksometriem.
Plānoto pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu saraksts:
Nr.p/k Automašīnas marka

Izlaiduma gads

Sēdvietas

Degviela

(ja transportlīdzekļu skaits ir lielāks, to saraksts jāpievieno pielikumā)

Pieteikuma iesniedzējs _____________________
__________________
Vārds, uzvārds

20___.gada „______” _______________________

_____________
amats

paraksts
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3.pielikums
Siguldas novada Domes 2017.gada 12.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.10

Izsniegta saskaņā ar licenci Nr. ___
Derīga no _______ gada ______._______
līdz ______ gada _____._______
______________________________________________
_
LICENCES KARTĪTE
NR. ___

Pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem (vieglo
taksometru) Siguldas novada un citu novadu
administratīvajās teritorijās

(komersanta nosaukums, adrese, fiziskai personai-personas
kods, adrese)

Transportlīdzekļa marka
___________________________
Valsts reģistrācijas
Nr._____________________________
_______________ (atzīme par transportlīdzekļa nomu)
Licences Nr.
_____________________________________
Transportlīdzekļa vadītājs
___________________________

Paraksts
Z.v
____. gada __._______

Reģ. Nr.___
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4.pielikums
Siguldas novada Domes 2017.gada 12.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.10

PIETEIKUMS
LICENCES KARTĪTES SAŅEMŠANAI
Pārvadātājs

_________________________________________________________________

Uzņēmuma reģistrācijas Nr./personas kods
__________________________________________
Adrese
______________________________________________________________________
Tālrunis __________________
Pārvadātāja _________ transportlīdzekļa vienības
Par pārvadājumiem atbildīgā persona
_______________________________________________

(uzvārds, vārds, kontakttālrunis)

Lūdzu izsniegt:
□ Licences kartīti norādītajiem transporta līdzekļiem:
Nr.p/k Automašīnas marka

Valsts
reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa
īpašnieks

Licences kartītes
darbības laiks
(no – līdz)

(ja transportlīdzekļu skaits ir lielāks, to saraksts jāpievieno pielikumā)
Pievienoti dokumenti:
 nomas līguma (līzinga, kredīta līguma) apliecināta kopija
 izziņa par taksometra skaitītāja verifikāciju un kontroles čeka izdruka
 transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises
kopija
 transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju
 transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju.
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 Cits ________________________________________________(norādīt)

Pieteikuma iesniedzējs _____________________
__________________
Vārds, uzvārds

20___.gada „______” _______________________

_____________
amats

paraksts
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5.pielikums
Siguldas novada Domes 2017.gada 12.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.10

Siguldas novada pašvaldības taksometra atšķirības zīme (emblēma)

Atšķirības zīmes izmērs: augstums 25 cm, platums 45 cm. Uzlīmi izvieto abās pusēs, uz
taksometra priekšējām durvīm. S! Zīmes augstums 20 cm, platums 20 cm, izvieto taksometra
aizmugurē, uz loga.

