
 

 

 
 

 

Mārupes novada dome 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21/2017 

Mārupē 

 

Apstiprināti ar Mārupes novada domes 

2017. gada  24. maija  

sēdes  Nr.   7 lēmumu Nr. 29 

 

Precizēti ar Mārupes novada domes 

2017. gada   5. jūlija 

ārkārtas sēdes  Nr.  2  lēmumu Nr.  4  

 

 

Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem 

taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām"  

43. panta ceturto daļu 

 un Autopārvadājumu likuma 35. panta 

pirmo dalu un 39. panta piekto daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi  

1.Saistošie noteikumi nosaka maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar 

vieglo taksometru Mārupes novada administratīvajā teritorijā, kā arī šo pārvadājumu licencēšanas 

kārtību. 

2. Mārupes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) personai, kas saskaņā ar 

Autopārvadājumu likumu ir atzīstama par pārvadātāju (turpmāk tekstā – Pārvadātājs), saskaņā ar šajos 

saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām izsniedz :  

2.1.  licenci, kas piešķir tiesības Pārvadātājam veikt vieglo taksometru pārvadājumus Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas saskaņā 

ar pielikumu Nr.1; 

2.2. licences kartīti, kas piešķir tiesības Pārvadātājam pārvadāt pasažierus 2.1 apakšpunktā norādītajā 

apjomā ar konkrētu vieglo taksometri saskaņā ar pielikumu Nr. 2.  

3. Licences  kartīti izsniedz uz licences pamata attiecībā uz katru Pārvadātāja īpašumā, lietošanā vai 

valdījumā esošo transportlīdzekli, kas tiek izmantots pasažieru pārvadāšanai.  



 

4. Licenci un licences kartītes izsniedz vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai licences kartīti 

vai par izsniegtās licences vai licences kartītes anulēšanu pieņem Pašvaldības izpilddirektors. 

Izpilddirektora lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes novada domē Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. Mārupes novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

5. Maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru ir:  

5.1. taksometra nolīgšanas tarifs – EUR 2,13 (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli); 

5.2. attāluma tarifs – EUR 0,71 par kilometru (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli); 

5.3. laika tarifs – EUR 0,14 par minūti (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli).” 

 

II. Prasības, lai saņemtu licenci, un tās izsniegšanas kārtība 

6.  Lai saņemtu licenci, Pārvadātājs nodrošina, ka: 

6.1. viņa saimnieciskā darbība ir reģistrēta Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

6.2. viņam nav nodokļu parādu; 

6.3. viņš sniedz pakalpojumus, nodrošinot pasažieru pārvadājumus par maksu, kas nepārsniedz  

5. punktā norādīto.  

7. Lai pierādītu Saistošo noteikumu 6. punktā minēto prasību izpildi, Pārvadātājs iesniedz Pašvaldībā: 

7.1. vienota parauga aizpildītu un parakstītu iesniegumu (pielikums Nr.3), kurā norāda: 

7.1.1. Pārvadātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, personas ar 

pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds) un saziņā ar Pašvaldību izmantojamu kontaktinformāciju 

(elektroniskais pasts un tālruņa numurs); 

7.1.5. apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību;; 

7.1.6. informāciju par Pārvadātāja noteikto maksu (tarifu) par pārvadājumiem. 

8. Licenci izsniedz, ja ir izpildītas visas 6. punkta prasības, ko apliecina iesniegumā norādītā 

informācija, kas ir pārbaudīta šī punkta kārtībā.  Pašvaldība pārbauda Pārvadātāja norādītās 

informācijas pareizību un patiesumu, iepazīstoties ar iesniegumam pievienotajiem dokumentiem, ja 

tādi tika pieprasīti 7. punktā, un nepieciešamības gadījumā ieskatoties attiecīgos valsts reģistros un 

datu bāzēs, kas ir šīs informācijas pirmavots.  

9. Pēc iesniegumā norādītās informācijas pārbaudes, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no 

7. punktā minētā iesnieguma  saņemšanas, Pašvaldība nosūta uz iesniegumā norādīto elektronisko 

pasta adresi rēķinu par licences izsniegšanu apmaksai.  

10. Licence tiek izsniegta Pārvadātājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc maksas par licences 

izsniegšanu samaksas saskaņā ar  9. punktu. 

11. Pašvaldība atsaka izsniegt licenci, pieņemot par to lēmumu, ja: 

11.1. nav izpildīta kaut viena 6. punkta prasība; 

11.2. nav iesniegts kaut viens 7. punktā norādītais dokuments, nav sniegta attiecīga informācija vai 

sniegtā informācija pārbaudes laikā tiek atzīta par nepatiesu vai neatbilstošu saistošo noteikumu 

prasībām; 

11.3. nav apmaksāts 9. punktā minētais rēķins 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā nosūtīšanas dienas. 

 

III. Prasības, lai saņemtu licences kartīti, un tās izsniegšanas kārtība 

12. Lai saņemtu licences kartīti, Pārvadātājs nodrošina, ka: 

12.1. viņam ir spēkā esošā Mārupes novada pašvaldības licence; 

12.2. viņa īpašumā, lietošanā vai turējumā ir Latvijas Republikā reģistrētais transportlīdzeklis – 

vieglais taksometrs, kurš: 

12.2.1. ir atbilstošā tehniskajā stāvoklī, ko apliecina transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates 

rezultāti; 



 

12.2.2. ir aprīkots ar spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto speciālo aprīkojumu. 

12.3. par katru licences kartītes pieteikumā norādīto vieglo taksometru veikts valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums atbilstoši pieteikumā licences kartītēs 

izsniegšanai norādītajam kalendāra mēnesim. 

13. Lai saņemtu licences kartīti, Pārvadātājs: 

13.1. iesniedz Pašvaldībā noteiktā parauga aizpildītu un parakstītu iesniegumu (pielikums Nr. 4), kurā 

norāda informāciju par: 

13.1.1. katru vieglo taksometru – automašīnas marka, valsts reģistrācijas numurs, reģistrācijas 

apliecības numurs, īpašnieks; 

13.1.2. lietošanas  tiesisku pamatojumu, ja transportlīdzeklim – vieglajam taksometram ir lietotājs vai 

turētājs, (līguma veids, noslēgšanas datums un darbības termiņš). 

13.2. pievieno nomas līguma kopiju 13.1.2 punkta gadījumā; 

13.3. pievieno katra transportlīdzekļa – vieglā taksometra skaitītāja verificēšanas sertifikāta kopiju 

kopā ar kontroles čeku; 

13.4. maksājuma uzdevumu par 12.3 punktā paredzētā maksājuma veikšanu. Maksājuma uzdevumu 

drīkst iesniegt atsevišķi, bet ne vēlāk kā pašvaldība nosūta rēķinu saskaņā ar 14.2 apakšpunktu. 

14. Licences kartīti izsniedz, ja ir izpildītas visas 12. punkta prasības, pēc tam, kad iesniegti visi   

13. punktā  minētie dokumenti, šādā kārtībā: 

14.1. Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda iesniegumā un dokumentos norādītās 

informācijas pareizību un patiesumu, nepieciešamības gadījumā ieskatoties attiecīgos valsts reģistros 

un datu bāzēs, kas ir šīs informācijas pirmavots; 

14.2. pēc informācijas pārbaudes, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma 

saņemšanas dienas pašvaldība nosūta uz iesniegumā norādīto elektronisko pasta adresi rēķinu  maksas 

par licences kartītes izsniegšanu apmaksai. Pārvadātājs ir atbildīgs par visas iesniegumā norādītās 

kontaktinformācijas pareizību un par savlaicīgu sasniedzamību. Pašvaldība nenosūta rēķinu, kamēr 

Pārvadātājs nav iesniedzis 13.4 apakšpunktā minēto dokumentu; 

14.3. Pašvaldība izsniedz licences kartītes 10 (desmit) darba dienu laikā pēc maksas par licences 

kartītes  izsniegšanu samaksas saskaņā ar 14.2 apakšpunktu. 

15. Pašvaldība atsaka izsniegt licences kartīte, pieņemot par to lēmumu, ja: 

15.1. nav izpildīta kaut viena 12. punkta prasība; 

15.2. nav saņemts kaut viens 13. punktā norādītais dokuments, norādītajos dokumentos nav norādīta 

pieprasītā informācija vai norādītā informācija pēc pārbaudes veikšanas tiek atzīta par nepatiesu vai 

saistošo noteikumu prasībām neatbilstošu; 

15.2. nav apmaksāts 14.2 apakšpunktā minētais rēķins 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā nosūtīšanas 

dienas. 

16. Licences kartīti izsniedz Pārvadātājam, par to sastādot aktu, kuru paraksta gan Pārvadātājs, gan 

Pašvaldības pārstāvis, kas nodrošina kartītes izsniegšanu.  

 

IV. Licences un licences kartītes spēka esamība 

17. Licenci izsniedz uz vienu gadu. 

18. Licences kartīti izsniedz uz pieprasītu laiku, ievērojot, ka licences kartītes termiņš nevar būt garāks 

par: 

18.1. licences darbības termiņu; 

18.2. transportlīdzekļu valsts tehniskā apskates derīguma termiņu; 

18.3. par laiku, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums par 

attiecīgu taksometru saskaņā ar 12.3 apakšpunktu. 

19. Licences un licences kartītes darbības termiņš sākas ar tās sagatavošanas un parakstīšanas dienu.  



 

20. Licences un licences kartīte zaudē spēku: 

20.1. nākamajā dienā pēc tās termiņa beigām; 

20.2. ar licences vai licences kartītes anulēšanas brīdi. 

21. Licenci anulē, ja: 

21.1. Pārvadātājs to ir lūdzis; 

21.2. ir mainījusies informācija, kas bija par pamatu licences izsniegšanai saskaņā ar 6. punktu; 

21.3. licence vai licences kartīte tiek nodota lietošanā citai personai; 

21.4. Pārvadātājs ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju saskaņā ar 6. punktu; 

21.5. Pārvadātājs viena mēneša laikā nav izņēmis sagatavoto licenci, viena gada laikā nav pieprasījis 

licences kartīti, vai nav izņēmis licences kartīti tās darbības laikā; 

21.6. Pārvadātāja Mārupes novada administratīvajā teritorijā sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi; 

21.7. Pārvadātājs ir ticis saukts pie atbildības par šo noteikumu vai citu ar pasažieru pārvadāšanu 

saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību pārkāpšanu; 

21.8.  transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru pārvadāšanai, ir noņemts no uzskaites vai speciālās 

valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas Ceļu satiksmes drošības direkcijā. 

22.  Anulējot licenci, attiecīgi tiek anulētas visas uz tās  pamata izsniegtas licences kartītes. Licences 

anulēšanas gadījumā samaksātā naudas summa par licenci un uz tās pamata izsniegtajām licences 

kartītēm netiek atmaksāta. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

23. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir 

derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām. 

24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2009. gada 29. 

jūlija saistošie noteikumi Nr. 4/2009 „Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas 

pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem 

licencēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā”.  

 

 

Domes priekšsēdētājs           Mārtiņš Bojārs  



 

Pielikums Nr.1 

Mārupes novada domes 

2017. gada   5. jūlija 

ārkārtas sēdes  Nr.  2  lēmuma  Nr.  4  

Saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2017 

 

 

 

 

LICENCE 

 

Nr.___ 

 

 

PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI 

AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU) 

MĀRUPES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 

 

Šīs licences adresātam 

atļauts nodarboties ar pasažieru pārvadājumu veikšanu 

ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā  

 

 

Derīga no _____.gada __.__________ līdz ______.gada __.___________ 

 

Izsniegta________________________________________________________________ 

komersanta nosaukums un reģ.Nr. 

 

 

Adrese__________________________________________________________________ 

 

Paraksts 

 

Z.v. 

 

Izdošanas datums_____________ 

 

 

 

  



 

Pielikums Nr.2 

Mārupes novada domes 

2017. gada   5. jūlija 

ārkārtas sēdes  Nr.  2  lēmuma  Nr.  4  

Saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MĀRUPES NOVADA DOME 

 

LICENCES KARTĪTE 

 

 

Pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem 

( vieglo taksometru ) Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

 

 

 

Izsniegta saskaņā ar licenci Nr.__________ 

Derīga no _____.gada ___._________ līdz _____.gada ___.__________ 

 

Izsniegta ___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ( komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs) 

 

Automašīnas marka__________________________ 

Valsts reģistrācijas Nr.________________________ 

 

Paraksts 

Z.v. 

 

__.gada __._________    reģ. Nr.______ 

 

 



 

Pielikums Nr.3 

Mārupes novada domes 

2017. gada   5. jūlija 

ārkārtas sēdes  Nr.  2  lēmuma  Nr.  4  

Saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2017 

 

MĀRUPES NOVADA DOMEI 

 

Iesniegums  licences saņemšanai pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 

 

Lūdzu izsniegt licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā no _______.gada ____.___________ līdz _______.gada ____.____________ 

 

 

1. Licences pieprasītājs______________________________________________________________ 

(Komersanta nosaukums) 

 

Uzņēmuma reģistrācijas Nr. __________________________________________________________ 

 

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________ 

 

Tālrunis_______________________________, e-pasts____________________________________ 

 

Norēķinu konta Nr. ________________________________________________________________ 

 

Banka ____________________________, kods ____________________ 

 

Pārvadātāju pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds  

_________________________________________________________________________________ 

 

2 Pārvadātāja noteikta maksa (tarifs)  par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā:  

2.1. taksometra nolīgšanas tarifs – EUR ____ (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli); 

2.2. attāluma tarifs – EUR ____ par kilometru (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli); 

2.3. laika tarifs – EUR ____ par minūti (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli). 

  

3. Apliecinu, ka Pārvadātājam nav nodokļu parādu.   

 

4. Lūdzu sagatavot rēķinu par licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem izsniegšanu un 

nosūtīt to uz e-pastu:_________________________. Rēķina apmaksu garantējam veikt 2 (divu) darba dienu 

laikā no tā saņemšanas brīža. 

 

5. Pielikumā pievienotie dokumenti: 

(pēc nepieciešamības). 

 

 

6. Pieteikuma iesniegšanas datums ___________________  Z.v. 

 

7. Pieteikumu iesniedza __________________________________________________ 

(paraksts un tā atšifrējums)



 

Pielikums Nr.4 

Mārupes novada domes 

2017. gada   5. jūlija 

ārkārtas sēdes  Nr.  2  lēmuma  Nr.  4  

Saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2017 

Mārupes novada domei  

reģ. Nr. 90000012827 

Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā 

____ „___________________________” 

reģ. Nr.______________________ 

Juridiskā adrese: ____________________________ 

_____________________ 

Tālrunis:_________________________ 

E-pasts:__________________________ 

Iesniegums  licences kartītes saņemšanai pasažieru pārvadāšanai ar  

vieglajiem taksometriem Mārupes novada administratīvajā teritorijā  

 

 ______ „_______________________” ir izsniegta licence Nr._______ pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem ar derīguma 

termiņu līdz 20_____.gada _____.__________________. 

 Pamatojoties uz izsniegto licenci pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, lūdzu: 

 1. izsniegt licences kartīti/kartītes:  

 

Nr. 

p.k. 

Automašīnas 

marka 

Valsts 

reģistrācijas 

Nr. 

Transportlīdzekļa 

apliecības reģ. Nr. 

Īpašnieks /vai lietotājs/turētājs 

(vajadzīgo ierakstīt, ja lietotājs vai 

turētājs norādīts, nomas līguma datumu 

un termiņu)  

Licences kartītes vēlamais  

derīguma termiņš 

  no līdz 

1.       

...       

 2. sagatavot rēķinu par licences kartītes/kartīšu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem izsniegšanu un nosūtīt to uz e-

pastu:_________________________. Rēķina apmaksu garantējam veikt 2 (divu) darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža. 

Pielikumā:  

1) nomas līguma kopiju (ja attiecināms); 

2) katra transportlīdzekļa – vieglā taksometra skaitītāja verificēšanas sertifikāta kopiju kopā ar kontroles čeku; 

3) maksājuma uzdevumu, kas apliecina obligātās iemaksas veikšanu 130 euro par katru pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru 

komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli, atbilstoši pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādītajam(iem) mēnesim(šiem). 

20___.gada ____. ____________    ______________________ 

         /z.v. paraksts/ 


