
 
 

 
 
 
 

 
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā 
 

2018.gada 16. martā                                           Nr. 1 
 

Apstiprināti 
ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 

2018.gada 16.marta lēmumu Nr.10, protokols Nr.1 
 

KĀRTĪBA 
 speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanai 

 pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem 
 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2. punktu 
un Ministru kabineta 2018. gada 6.marta noteikumiem Nr.148 

“Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences)  
saņemšanai un kārtība kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” 

 
I nodaļa 

Vispārīgie jautājumi 

1. Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk – Institūcija) kārtība “Speciālās atļaujas (licences) 
un licences kartītes izsniegšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem”  
nosaka speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes piešķiršanas un izsniegšanas 
kārtību pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Rīgas plānošanas reģionā - 
Alojas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, 
Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, 
Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, 
Siguldas, Stopiņu un Tukuma novadu pašvaldību teritorijās. 

2. Lēmumus par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, tās darbības apturēšanu uz 
laiku vai licences anulēšanu pieņem Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes 
izveidota Taksometru licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).  

3. Komisija izsniedz speciālās atļaujas (licences), aptur tās darbību uz laiku vai anulē 
Ministru kabineta 2018.gada 6.martā pieņemtajos noteikumos Nr.148 „Prasības 
plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un 
kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” (turpmāk – 
Noteikumi) noteiktajos gadījumos.  

4. Institūcija piešķir un izsniedz licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar 
taksometriem, kā arī tās darbību aptur vai anulē atbilstoši Noteikumos noteiktajām 
prasībām. 

5. Speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar 
taksometru saņemšanai, Pārvadātājs iesniedz rakstveidā, elektroniskā veidā uz  
elektronisko adresi taksometri@rpr.gov.lv vai, izmantojot tiešsaistes formas, kuras 
pieejamas Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) aizpildītus un 
parakstītus iesniegumus:  

5.1. Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometriem Rīgas plānošanas reģionā – 1.pielikums; 
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5.2. Iesniegums licences kartītes saņemšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar 
taksometru Rīgas plānošanas reģionā – 2.pielikums; 

5.3. Iesniegums licences kartītes izsniegšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar 
taksometru Rīgas plānošanas reģionā – 3.pielikums. 

6. Institūcija regulāri aktualizē informāciju par izsniegtajām, apturētajām vai anulētajām 
speciālām atļaujām (licencēm) un pārvadātāju paziņotajiem tarifiem Institūcijas 
tīmekļa vietnē www.rpr.gov.lv. 

II nodaļa 
Speciālas atļaujas (licences) piešķiršana 

7. Komisija viena mēneša laikā no dienas, kad atbilstoši Noteikumu 8. punkta prasībām 
saņemts Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, izvērtē Pārvadātāja 
atbilstību Noteikumu 4. punktā noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu par speciālās 
atļaujas (licences) izsniegšanu vai lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju 
(licenci). 

8. Komisijas lēmums par specialās atļaujas (licences) izsniegšanu tiek paziņots 3 (trīs) 
darba dienu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, to nosūtot Pārvadātājam 
uz Iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai norādīto elektronisko adresi 
vai juridisko adresi, kā arī publicē informāciju Institūcijas tīmekļa vietnē 
www.rpr.gov.lv.  

9. Komisijas lēmums par atteikumu izsniegt specialo atļauju (licenci) tiek paziņots 
3 (trīs) darba dienu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, to nosūtot 
Pārvadātājam Paziņojuma likuma noteiktajā kārtībā. 

III nodaļa 
Licences kartītes piešķiršana 

10. Institūcija viena mēneša laikā no dienas, kad iesniegts Iesniegums licences kartītes 
piešķiršanai, izvērtē transportlīdzekļa atbilstību Noteikumu 18. punktā izvirzītajām 
prasībām un pieņem lēmumu par licences kartītes piešķiršanu vai lēmumu par 
atteikumu piešķirt licences kartīti. 

11. Institūcijas lēmums par licences kartītes piešķiršanu tiek paziņots Pārvadātājam 3 (trīs) 
darba dienu laikā no Institūcijas lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot uz pārvadātāja 
elektronisko adresi un ievada Noteikumu 22.punktā noteikto informāciju VAS „Ceļu 
satiksmes drošības direkcija” uzturētajā „Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts 
reģistrā”. 

12. Institūcijas lēmums par atteikumu piešķirt licences kartīti tiek paziņots 3 (trīs) darba 
dienu laikā no Institūcijas lēmuma pieņemšanas dienas, to nosūtot Pārvadātājam 
Paziņojuma likuma noteiktajā kārtībā. 

IV nodaļa 
Licences kartītes izsniegšana 

13. Institūcija, pamatojoties uz Iesniegumu licences kartītes izsniegšanai, izsniedz licences 
kartīti/es transportlīdzeklim/iem uz Pārvadātāja pieprasīto termiņu, kas nepārsniedz 
Noteikumos 25. punktā noteikto periodu, ja pārvadātājs izpildījis noteiktās prasības: 

13.1. veicis obligāto avansa maksājumu - 130,00 euro apmērā par katru iesniegumā 
licences kartītes izsniegšanai norādīto pasažieru komercpārvadājumos 
izmantojamo transportlīdzekli; 

13.2. veicis Institūcijas noteikto maksājumu par licences kartītes izsniegšanu - 4,00 
euro apmērā par katru iesniegumā norādīto transportlīdzekli;  
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13.3. transportlīdzeklim ir derīga atļauja piedalīties ceļu satiksmē; 

13.4. iesnieguma iesniegšanas brīdī Pārvadātājam nav neapmaksātu reģistrētu sodu 
par pārkāpumiem autopārvadājuma jomā.   

14. Institūcija 5 (piecu) darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas nosūta 
apmaksai rēķinu par licences kartītes izsniegšanu (Kārtības 13.2. punkts) uz 
Pārvadātāja norādīto elektronisko pasta adresi. 

15. Institūcija izsniedz licences kartītes 5 (piecu) darba dienu laikā pēc maksas par 
licences kartītes izsniegšanu saņemšanu bankas kontā.  

16. Institūcija VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” uzturētajā „Transportlīdzekļu un 
to vadītāju valsts reģistrā” papildus pie informācijas par Pārvadātāja 
transportlīdzeklim piešķirto licences kartīti izdara atzīmi par izsniegtās licences 
kartītes derīguma termiņu. 

V nodaļa 
 Speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes 

darbības apturēšana uz laiku un anulēšana 

17. Komisija pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu uz 
laiku vai anulēšanu 7 (septiņu) darba dienu laikā no dienas, kad ir saņemti visi 
nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai. Komisijas lēmums tiek paziņots 
3 (trīs) darba dienu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot to 
Pārvadātājam Paziņojuma likuma noteiktajā kārtībā. 

18. Institūcija pieņem lēmumu par licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai 
anulēšanu 7 (septiņu) darba dienu laikā no dienas, kad ir saņemti visi nepieciešamie 
dokumenti lēmuma pieņemšanai. Institūcijas lēmums par licences kartītes apturēšana 
uz laiku vai anulēšanu tiek paziņots 3 (trīs) darba dienu laikā no Institūcijas lēmuma 
pieņemšanas dienas, nosūtot to Pārvadātājam Paziņojuma likuma noteiktajā kārtībā. 

19. Speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes darbības apturēšana uz laiku vai tās 
anulēšanas gadījumā, maksa par licences kartītes izsniegšanu netiek atmaksāta. 

VI nodaļa 
Noslēguma jautājumi 

20. Kārtība stājas spēkā ar tās apstiprināšanu Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes 
sēdē. 

21. Komisijas un Institūcijas pieņemtos lēmumus (izdotos administratīvos aktus) vai faktisko 
rīcību var apstrīdēt pie Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja. 
Attīstības padomes priekšsēdētāja lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā. 

 
 

Rīgas plānošanas reģiona  
attīstības padomes priekšsēdētāja               D. Jurēvica  


