
Pakalpojuma nosaukums:  
Licences saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo 

taksometru 

Pakalpojuma saņēmēji:  Juridiskas personas un fiziskas personas 

 

Pakalpojuma īss raksturojums 
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana, kas apliecina tiesības veikt 

pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu Madonas novada 

administratīvajā teritorijā.  

Licences kartītes izsniegšana pārvadātājam katram pieteiktajam 

transportlīdzeklim. 

 

Iesniedzamie / uzrādāmie dokumenti: 
• noteikta parauga rakstisks pieteikums (Madonas novada 

pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 1.,2.pielikums); 

• komercsabiedrības, individuālā komersanta vai individuālā darba 

veicēja apliecības (patenta) kopija (uzrādot oriģinālu); 

• Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsniegta izziņa, kas apliecina, ka 

pieteikuma iesniedzējs ir stājies nodokļu maksātāju uzskaitē un 

tam nav nodokļu parādu. Izziņa derīga 30 dienas pēc tās 

izsniegšanas; 

• licences pieprasītāja transportlīdzekļa spēkā esošas 

vadītāja/vadītāju apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);  

• Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk CSDD) vai Sodu 

reģistra izsniegta izziņa, kas apliecina transportlīdzekļa 

vadītāja/vadītāju pieļautos pārkāpumus ceļu satiksmē un 

pārkāpumu uzskaites punktus pēdējā gada laikā ( ja tādi ir); 

• spēkā esoša transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija 

(uzrādot oriģinālu); 

• spēkā esoša transportlīdzekļa nomas līguma kopija (uzrādot 

oriģinālu), ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam; 

• spēkā esoša transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu); 

• transportlīdzeklim vecākam par 1(vienu) gadu spēkā esoša valsts 

tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu).  

 

Licences kartītes saņemšanai, jāiesniedz: 

• transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju ar taksometra 

reģistrācijas numuru, 

• transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases 

kopiju; 

• transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju ar 

pozitīvu vērtējumu par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma 

atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai, kā arī aprīkojis 

transportlīdzekļa abas priekšējās durvis ar likumdošanā noteikta 

parauga emblēmu. 

Pakalpojuma saņemšanas veids:  Klātienē 

Maksa par pakalpojumu:  

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.556 „Noteikumi par valsts 

nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu 

veikšanai ar autotransportu”.  

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:  44 dienas 



 

Normatīvie akti: 
• Autopārvadājumu likums; 

• MK noteikumi Nr.468 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar 

vieglajiem taksometriem”; 

• Ministru Kabineta noteikumiem Nr.556 „Noteikumi par valsts 

nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu 

komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu”; 

• Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 „Pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtība”. 

Kontaktinformācija: Madonas novada pašvaldības Juridiskā nodaļa 

T: 64860095 

evita.zale@madona.lv 

 


