A DAĻA

KRAVU

IESNIEGUMS

LICENCES KRAVAS KOMERCPĀRVADĀJUMIEM SAŅEMŠANAI

Autotransporta direkcijai
Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, Vaļņu iela 30, Rīga LV-1050
Tālr.: 67280485, fakss: 67821107
Tālr. informācijai: 67686455, 67686456

Rīgā

20__.gada _____. _________________________
INFORMĀCIJA PAR IESNIEGUMA IESNIEDZĒJU

Piezīme! LŪDZU, AIZPILDOT IESNIEGUMU LIETOT DRUKĀTUS BURTUS.

______________________________________________________________________________________________________
(Pārvadātāja nosaukums)

reģistrēts uzņēmumu/komercreģistrā _____________ .gada ________ . __________________________
Vienotais reģistrācijas numurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Juridiskā adrese: __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Tālr.: ___________________________________

Fakss: ____________________________________________

Mob.tālr.: ______________________________

E-pasts: ___________________________________________

Norēķinu konts: _____________________________________________, kods: _____________________________
Banka: ______________________________________________________________________________________________
(bankas nodaļa)

Lūdzu piešķirt licenci

(licences Nr. ____________ ja ir spēkā esoša)

kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā

□

(vienu vajadzīgo atzīmēt)

starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem

□

Aizpilda direkcijas darbinieks
Iesniegums saņemts (datums):
Iesnieguma Nr: 4-3/____________
Iesniegumu pieņēma:

Izsniegta licence Nr.:
Datums:
Saņēmēja paraksts (paraksta atšifrējums):

Izskatīšanas termiņš:
Valsts nodevas apmaksas datums:
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Apliecinājums, ka pārvadātājs atbilst 2009. gada 21. oktobra EIROPAS PARLAMENTA UN
PADOMES REGULAS(EK) Nr. 1071/2009 ar ko nosaka kopīgus noteikumus par
autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu
96/26/EK (turpmāk-Regula) 3.panta prasībām
PĀRVADĀJUMU VADĪTĀJS
Regulas 4.pants
Uzņēmumā pārvadājumu vadītājs ir persona:
a) kurai faktiski un pastāvīgi jāvada uzņēmuma pārvadājumu operācijas;
b) kurai jābūt faktiski saistītai ar uzņēmumu, piemēram, jābūt tā nodarbinātai personai, direktoram, īpašniekam vai
akcionāram vai arī jāpārvalda šis uzņēmums, vai arī, ja uzņēmums ir fiziska persona, viņam ir jābūt šai personai; un
c) kurai ir jābūt Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam.
_______________________________________________________________ __________________________________________________________

(Vārds un uzvārds)

(amats)

personas kods: _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _
Profesionālās kompetences sertifikāts Nr.________________________, izsniegts _ _ /_ _ /_ _ _ _
Izsniegts _______________________________

______________________________________________________________________

(vieta)

(pārvadājuma veids)

Pārvadājumu vadītāja tālr.:______________________________
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAS VIETAS NOSACĪJUMI
Regulas 5.pants
Apliecinu, ka pārvadātājam attiecīgajā dalībvalstī ir:
a) jābūt juridiskai adresei ar telpām, kurās uzņēmums glabā svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, jo īpaši visus
grāmatvedības dokumentus, personālvadības dokumentus, darba un atpūtas laika uzskaites dokumentus un visus
citus dokumentus, kuriem jābūt kompetentajai iestādei pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs regulas
nosacījumiem. Dalībvalstis var izvirzīt prasības, ka arī citi dokumenti jebkurā laikā ir pieejami to uzņēmumu
telpās, kas to teritorijā veic uzņēmējdarbību;
b) pēc licences piešķiršanas tam jābūt vienam vai vairākiem transportlīdzekļiem, kas ir pilnīgā uzņēmuma īpašumā
vai rīcībā, piemēram, izmantojot nomas-izpirkuma vai nomas vai līzinga līgumu, un kuri ir reģistrēti vai kā
savādāk piedalās satiksmē saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem;
c) efektīvi un pastāvīgi un ar nepieciešamo administratīvo aprīkojumu jāveic darbības attiecībā uz b) apakšpunktā
minētajiem transportlīdzekļiem šīs dalībvalsts saimnieciskās darbības centrā, turklāt izmantojot piemērotas
tehniskas ierīces un aprīkojumu.
___________________________________________________________________________________________
(adrese, ja tā atšķiras no juridiskās adreses)

LABAS REPUTĀCIJAS PRASĪBAS NOSACĪJUMI
Regulas 6.pants
Apliecinām, ka pārvadājumu vadītājs vai transporta uzņēmums nav tikuši notiesāti vai tiem nav piemērotas sankcijas
par jebkādiem smagiem to valsts spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpumiem šādās jomās:
i)
komerctiesības;
ii)
maksātnespējas tiesības;
iii)
samaksu un nodarbināšanas nosacījumi profesijā;
iv)
ceļu satiksme;
iv)
profesionālā atbildība;
v)
cilvēku vai narkotiku tirdzniecība;
Un pārvadājumu vadītājs vai transporta uzņēmums vienā vai vairākās dalībvalstīs nav bijis notiesāts par smagu
kriminālnoziegumu vai sodīts par Kopienas tiesību aktu smagiem pārkāpumiem, kas jo īpaši attiecas uz:
i)
transportlīdzekļa vadīšanas laika un transportlīdzekļa vadītāja atpūtas laika, darba laika un kontrolierīču
uzstādīšanu un izmantošanu;
ii)
starptautiskajā satiksmē izmantojamo komerciālo transportlīdzekļu maksimālajām masas un gabarītu
normām;
iii)
transportlīdzekļa vadītāju sākotnējo kvalifikāciju un turpmāko apmācību;
iv)
komerciālo transportlīdzekļu tehnisko pārbaudi uz ceļiem, tostarp mehānisko transportlīdzekļu obligātajām
tehniskajām pārbaudēm;
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v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

piekļuvi starptautisko kravu autopārvadājumu tirgum vai arī atkarībā no gadījuma piekļuvi pasažieru
autopārvadājumu tirgum;
bīstamu kravu autopārvadājumu drošību;
ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos;
transportlīdzekļa vadītāja apliecību;
profesionālās darbības atļaušanu;
dzīvnieku pārvadāšanu.

Ir notiesāts/sodīts □ Nav notiesāts/sodīts □

Uzņēmuma vadība, pārvadājumu vadītājs vai uzņēmums:

_________________________________________________________________________________ __ ______________________________

(vārds uzvārds, personas kods pārvadājumu vadītājam)

(paraksts)

______________________________________________________________________________

_________________________

(vārds uzvārds, amats, personas kods pārvadātāja amatpersonai ar paraksta tiesībām)

(paraksts)

Ja uzņēmuma vadība, pārvadājumu vadītājs vai uzņēmums ir notiesāts vai sodīts, iesniegumam jāpievieno piemēroto sodu
saraksts.

FINANSIĀLĀ STĀVOKĻA PRASĪBAS NOSACĪJUMI
Regulas 7.pants
Pārvadātājs vienmēr attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. Šajā nolūkā uzņēmums,
pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis auditors vai cita attiecīgi pilnvarota persona, pierāda, ka katru gadu
viņa rīcībā ir kapitāls un rezerves, kuru vērtība ir vismaz EUR 9 000 par vienu izmantoto transportlīdzekli un
EUR 5 000 par katru papildu izmantoto transportlīdzekli.

_________________________________

___________________________________________

(transportlīdzekļu skaits)

(finansiālā nodrošinājuma apjoms EUR)

Ja Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtais iepriekšējā gada pārskats neapliecina atbilstību finansiālā stāvokļa prasībai
iesniegumam pievienot apliecinājumu par uzņēmuma finansiālo stāvokli, kas var sastāvēt no gada pārskata, ko
apliecinājis auditors vai cita attiecīgi pilnvarota persona, vai bankas garantijas vai apdrošināšanas apliecinājuma tostarp
profesionālās atbildības apdrošināšanas apliecinājumu, ko ir izsniegusi viena vai vairākas bankas vai citas finanšu
iestādes tostarp apdrošināšanas kompānijas, kuras sniedz kopēju un solidāru galvojumu par uzņēmumu attiecībā uz
summām, kas noteiktas.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa un ka piekrītu fizisko personu datu
apstrādei.
Iesnieguma iesniedzējs
_______________________________________
______________________________________________
(paraksts, zīmogs)

(vārds, uzvārds, amats)
______-_____
(personas kods)

Aizpilda direkcijas darbinieks

1. Uzņēmuma reģistrācijas dati pārbaudīti

□

2. Iesniegumā norādītājam pārvadājumu vadītājam ir Satiksmes ministrijas izsniegts
profesionālās kompetences sertifikāts
□
3. Pārvadājumu vadītājam Sodu reģistrā reģistrēta sodāmība ir □ nav □ _____________
4. Uzņēmumam vai pārvadājumu vadītajam uzlikts administratīvais sods ir □ nav □ _______
5. Veikta apmaksa par iesnieguma izskatīšanu ______________.
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Aizpilda direkcijas darbinieks

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”
Vaļņu ielā 30, LV-1050
Rīgā
20__.gada ______. _______________________
LĒMUMS Nr. 4-9/20___/_______

Izskatot ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ iesniegumu
un pievienotos dokumentus atbilstoši Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 121 „Kārtība, kādā
izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu
veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus”
(turpmāk - noteikumi) un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK)
Nr.1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas
nosacījumiem nolemj:
atbilstoši noteikumu 15. punktam:
izsniegt licenci uz 10 gadiem
atteikt izsniegt licenci

□
□

kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā □
starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem □
Kravas komercpārvadājumu licenci Nr.____________
ar derīguma termiņu no 20____.gada _____. _________________________ līdz 20___.gada _____.__________________________
Faktu konstatējums: Pārvadātājs noteikumu 10. punkta prasībām atbilst □

neatbilst □

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”

__________________________________
__________________________________
(vārds, uzvārds)

Es ______________________________________________________________
(uzņēmuma nosaukums)

pārstāvis ___________________________ ar lēmumu iepazinos un tam piekrītu
(Vārds, uzvārds)

____________________
(paraksts)
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