3.paraugs /pielikums/
Ropažu novada pašvaldības
27.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4
Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas noteikumi

Ropažu novada domei
Pieteikums – juridiskai personai
licences saņemšanai(pārreģistrācijai) pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
Ropažu novada administratīvajā teritorijā
Lūdzu______________________________________________________________________
(norādīt – izsniegt, pārreģistrēt)
licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ropažu novada
administratīvajā teritorijā no 20___.gada___________ līdz 20___.gada ___________
Licences pieprasītājs ____________________________________________________
(Komersanta nosaukums)
2. Komersanta reģistrācijas Nr. LR Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā)_____________
3. Komersanta juridiskā adrese ________________________________________________
4. Komersanta faktiskā adrese_________________________________________________
5. Tālrunis ______________, telefakss ______________, e-pasts _____________________
6. Norēķinu konts ____________________, kods _______________banka______________
7. Par pārvadājumu organizēšanu atbildīgās personas ieņemamais amats komercsabiedrībā,
vārds, uzvārds __________________________________, tālrunis ________________
8. Pasažieru komercpārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes:
Nr.p.k. Automašīnas
Valsts
Licences kartītes derīguma termiņš
marka
reģistrācijas Nr.
no
līdz
1.
2.
3.
4.
5.
9. Vieglo taksometru parka (transportlīdzekļu stāvvietas) un (vai) dispečerpunkta adrese,
tālrunis________________________________________
10. Ar šo apliecinu, ka pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks ( tiek) nodarbināti
normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstoši kvalificēti transportlīdzekļu vadītāji (ar
taksometru pārvadājumu darbību saistīto tiesību aktu prasību pārzināšana, Rīgas pilsētas un
Ropažu novada pārzināšana, B kategorijas autovadītāja apliecība, vadītāja stāžs vismaz 3 gadi,
valsts valodas zināšanas atbilstoši 2.A pakāpei u.c.) ______________ ( paraksts).

11. Pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks lietoti tarifi:
Iekāpšana vieglajā taksometrā – Ls___________________(t.sk.PVN);
Braukšana vieglajā taksometrā – Ls___________________(t.sk.PVN);
Stāvēšana(gaidīšana) maršruta laikā - Ls_________________(t.sk.PVN) par vienu stundu.
Tarifs ir noteikts, lietojot taksometru skaitītāja tipu
___________________________________________________(Tiek norādīti citi
transportlīdzekļa izgatavotāja dokumentos fiksēti rādītāji skaitītāja tips)
12. Papildu informācija:
12.1. Pēc komersanta (licences pieprasītāja) ieskatiem tiek pievienotas šādas papildu ziņas un
paskaidrojumi (piemēram, par 10. , 11., 12.punktā norādīto):
___________________________________________________________________________
12.2. Pēc komersanta (licences pieprasītāja) ieskatiem tiek sniegtas ziņas par
komercsabiedrības plāniem attiecībā uz iekļaušanos esošajā tirgū (iespējamā klientūra,
prognozējamais pārvadājumu apjoms, attīstības plāns):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Pievienotie dokumenti:
13.1. LU UR (komercreģistra izsniegtās komersanta reģistrācijas apliecības kopija, statūtu
kopija, izziņa (noteikumu 2.1.2.p., 2.1.4.p.),
13.2. VID izziņa (noteikumu 2.1.3p.)
13.3. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija
13.4. ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma kopija
13.5 transportlīdzekļa īpašnieka OCTA apdrošināšanas polises kopija
13.6. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (noteikumu 2.1.9. punkts)
Pieteikuma iesniegšanas datums ________________________ Z.v.
14. Pieteikumu iesniedza ______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)
15. Pieteikums reģistrēts _______________________________________________________
(institūcijas nosaukums)
20____.gada ______.________________ ar Nr.________________
___________________________________________________________________________
(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

*Licences pārreģistrācijas gadījumā Komisija nosaka nepieciešamos pievienojamos dokumentus.
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