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Pielikums  

Ministru kabineta  

2013.gada 3.septembra 

noteikumiem Nr. 732 

 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" 

maksas pakalpojumu cenrādis 
  

Nr. 

p.k. 
Maksas pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN  

(euro) 

PVN  

(euro)* 

Cena ar  

PVN 

(euro) 

 1. Iesnieguma izskatīšana speciālās 

atļaujas (licences) izsniegšanai 

autopārvadātāja profesionālās 

darbības veikšanai  

1 gab. 64,03  0,00 64,03 

 2. Licences kartītes izsniegšana 

pasažieru komercpārvadājumiem 

ar autobusiem vai kravas 

komercpārvadājumiem ar kravas 

automobiļiem Latvijas teritorijā 

vai starptautiskajiem kravas 

komercpārvadājumiem ar kravas 

automobiļiem, kuru kopējā 

pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 

tonnas (ieskaitot piekabes) – 

vienam mēnesim 

1 gab. 

 

3,56 0,00 3,56 

 3. Iesnieguma izskatīšana Eiropas 

Kopienas atļaujas izsniegšanai 

vai pagarināšanai 

komercpārvadājumu veikšanai ar 

kravas autotransportu Eiropas 

Savienības teritorijā vai pasažieru 

komercpārvadājumiem ar 

autobusu Eiropas Savienības 

teritorijā  

1 gab. 85,37 0,00 85,37 

 4. Eiropas Kopienas atļaujas kopijas 

izsniegšana komercpārvadājumu 

veikšanai ar kravas 

autotransportu vai pasažieru 

komercpārvadājumiem ar 

autobusu – vienam mēnesim 

1 gab. 7,11 0,00 7,11 

 5. Autovadītāja atestāta izsniegšana 

komercpārvadājumu veikšanai ar 

kravas autotransportu Eiropas 

Savienības teritorijā, 

pārreģistrācija tā darbības 

(derīguma) laikā, ja mainīta 

Eiropas Kopienas atļauja, 

dublikāta izsniegšana zaudētā 

vietā 

1 kompl. 7,11 0,00 7,11 
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 6. Iesnieguma izskatīšana atļaujas 

izsniegšanai jaunam maršrutam 

pasažieru regulāriem 

starptautiskiem pārvadājumiem 

Eiropas Savienības teritorijā  

1 gab. 106,72 0,00 106,72 

 7. Iesnieguma izskatīšana atļaujas 

izsniegšanai jaunam maršrutam 

pasažieru regulāriem 

starptautiskiem pārvadājumiem 

uz valsti, kas nav Eiropas 

Savienības dalībvalsts 

1 gab. 135,17 0,00 135,17 

 8. Iesnieguma izskatīšana atļaujas 

izsniegšanai grozītam  maršrutam 

vai pārreģistrācijai uz jaunu 

termiņu esošā maršrutā pasažieru 

regulāriem starptautiskiem 

pārvadājumiem Eiropas 

Savienības teritorijā 

1 gab. 78,26 0,00 78,26 

 9. Iesnieguma izskatīšana atļaujas 

izsniegšanai grozītam  maršrutam 

vai pārreģistrācijai uz jaunu 

termiņu esošā maršrutā pasažieru 

regulāriem starptautiskiem 

pārvadājumiem uz valsti, kas nav 

Eiropas Savienības dalībvalsts 

1 gab. 113,83 0,00 113,83 

 10. Atļaujas izsniegšana pasažieru 

regulāriem starptautiskiem 

pārvadājumiem maršrutā Eiropas 

Savienības teritorijā vai uz valsti, 

kas nav Eiropas Savienības 

dalībvalsts, vienam gadam 

1 gab. 21,34 0,00 21,34 

 11. Atļaujas kopijas izsniegšana 

pasažieru regulāriem 

starptautiskiem pārvadājumiem 

maršrutā Eiropas Savienības 

teritorijā vai uz valsti, kas nav 

Eiropas Savienības dalībvalsts, 

pārreģistrācija tās darbības 

(derīguma) laikā, dublikāta 

izsniegšana zaudētās vietā  

1 gab. 7,11 0,00 7,11 

 12. Gada ETMK atļaujas izsniegšana 

ar dzīves vietas maiņu saistītiem 

pārceļotāju mantas 

starptautiskajiem pārvadājumiem 

1 gab. 92,49 0,00 92,49 

 13. Gada ETMK atļaujas izsniegšana 

starptautiskajiem pārvadājumiem 

ar kravas automobiļiem, kas 

derīga Krievijas Federācijas 

teritorijā, bet nav derīga kādas 

citas ETMK dalībvalsts teritorijā 

1 gab. 341,49 0,00 341,49 

 14. Gada ETMK atļaujas izsniegšana 1 gab. 256,12 0,00 256,12 
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starptautiskajiem pārvadājumiem 

ar kravas automobiļiem, kas nav 

derīga kādā ETMK dalībvalsts 

teritorijā, ieskaitot Krievijas 

Federācijas teritoriju 

 15. Gada ETMK atļaujas izsniegšana 

starptautiskajiem pārvadājumiem 

ar kravas automobiļiem bez 

teritoriāliem ierobežojumiem 

1 gab. 412,63 0,00 412,63 

 16. Gada ETMK atļaujas nomaiņa 

starptautiskajiem pārvadājumiem 

ar kravas automobiļiem 

1 gab. 56,91 0,00 56,91 

 17. Īstermiņa ETMK atļaujas 

izsniegšana starptautiskajiem 

pārvadājumiem ar kravas 

automobiļiem, kas derīga 

Krievijas Federācijas teritorijā, 

bet nav derīga kādas citas ETMK 

dalībvalsts teritorijā 

1 gab. 32,73 0,00 32,73 

 18. Īstermiņa ETMK atļaujas 

izsniegšana starptautiskajiem 

pārvadājumiem ar kravas 

automobiļiem, kas nav derīga 

kādā ETMK dalībvalsts teritorijā, 

ieskaitot Krievijas Federācijas 

teritoriju 

1 gab. 25,61 0,00 25,61 

 19. Īstermiņa ETMK atļaujas 

nomaiņa starptautiskajiem 

pārvadājumiem ar kravas 

automobiļiem 

1 gab. 11,38 0,00 11,38 

 20. Vienreizējas atļaujas izsniegšana 

starptautiskajiem kravu 

pārvadājumiem 

1 gab. 7,83 0,00 7,83 

 21. Vienreizējas atļaujas izsniegšana 

starptautiskajiem pasažieru 

pārvadājumiem 

1 gab. 7,83 0,00 7,83 

 22. Sertifikāta izsniegšana pasažieru 

pašpārvadājumiem ar autobusiem 

un kravas pašpārvadājumiem ar 

kravas automobiļiem vienam 

mēnesim 

1 kompl. 3,13 0,00 3,13 

 23. INTERBUS brauciena formulāru 

grāmatiņas izsniegšana 

neregulāriem starptautiskajiem 

pasažieru komercpārvadājumiem 

ar autobusiem un Eiropas 

Kopienas brauciena formulāru 

grāmatiņas izsniegšana 

neregulāriem starptautiskajiem 

un neregulāriem kabotāžas 

pasažieru komercpārvadājumiem 

1 gab. 28,46 0,00 28,46 



 

 N1890_3p  

4 

ar autobusiem starp Eiropas 

Savienības dalībvalstīm 

 24. Pārvadājumu vadītāja 

profesionālās kompetences 

sertifikāta noformēšana, 

eksāmena sagatavošana un 

pieņemšana 

1 gab. 36,99 0,00 36,99 

 25. Atkārtota pārvadājumu vadītāja 

profesionālās kompetences 

eksāmena sagatavošana un 

pieņemšana 

1 gab. 21,34 0,00 21,34 

 26. Digitālā tahogrāfa vadītāja kartes 

pirmreizējā izsniegšana, 

atjaunošana vai nomaiņa 

1 gab. 78,26 0,00 78,26 

 27. Digitālā tahogrāfa uzņēmuma 

kartes pirmreizējā izsniegšana, 

atjaunošana vai nomaiņa 

1 gab. 99,60 0,00 99,60 

 28. Digitālā tahogrāfa kontroles 

kartes pirmreizējā izsniegšana, 

atjaunošana vai nomaiņa 

1 gab. 99,60 0,00 99,60 

 29. Digitālā tahogrāfa darbnīcas 

kartes pirmreizējā izsniegšana, 

atjaunošana vai nomaiņa 

1 gab. 135,17 0,00 135,17 

 30. Drošības konsultanta 

(padomnieka) bīstamo kravu 

pārvadājumu jomā profesionālās 

kompetences sertifikāta 

noformēšana, eksāmena 

sagatavošana un pieņemšana 

1 gab. 69,72 0,00 69,72 

 31. Atkārtota drošības konsultanta 

(padomnieka) bīstamo kravu 

pārvadājumu jomā profesionālās 

kompetences eksāmena 

sagatavošana un pieņemšana 

1 gab. 52,65 0,00 52,65 

 32. Speciālās atļaujas (licences) 

autopārvadātāja profesionālās 

darbības veikšanai pārreģistrācija 

tās darbības (derīguma) laikā, ja 

mainās pārvadātāja rekvizīti, 

dublikāta izsniegšana zaudētās 

speciālās atļaujas (licences) vietā 

1 gab. 7,11 0,00 7,11 

 33. Licences kartītes pasažieru 

komercpārvadājumiem ar 

autobusiem vai kravas 

komercpārvadājumiem ar kravas 

automobiļiem Latvijas teritorijā 

vai starptautiskajiem kravas 

komercpārvadājumiem ar kravas 

automobiļiem, kuru kopējā 

pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 

tonnas (ieskaitot piekabes), 

1 gab. 2,85 0,00 2,85 
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pārreģistrācija tās darbības 

(derīguma) laikā, ja mainīta 

licence vai mainīts 

transportlīdzekļa reģistrācijas 

numurs, dublikāta izsniegšana 

zaudētās licences kartītes vietā 

 34. Eiropas Kopienas atļaujas 

komercpārvadājumu veikšanai ar 

kravas autotransportu Eiropas 

Savienības teritorijā vai pasažieru 

komercpārvadājumiem ar 

autobusu Eiropas Savienības 

teritorijā pārreģistrācija tās 

darbības (derīguma) laikā, ja 

mainās pārvadātāja rekvizīti, 

dublikāta izsniegšana zaudētās 

vietā  

1 gab. 9,25 0,00 9,25 

 35. Eiropas Kopienas atļaujas kopijas 

komercpārvadājumu veikšanai ar 

kravas autotransportu vai 

pasažieru komercpārvadājumiem 

ar autobusu pārreģistrācija tās 

darbības (derīguma) laikā, ja 

mainīta Eiropas Kopienas atļauja 

vai mainīts transportlīdzekļa 

reģistrācijas numurs, dublikāta 

izsniegšana zaudētās vietā 

1 gab. 5,69 0,00 5,69 

 36. Sertifikāta pārreģistrācija 

pasažieru pašpārvadājumiem ar 

autobusiem un kravas 

pašpārvadājumiem ar kravas 

automobiļiem tā darbības 

(derīguma) laikā vai dublikāta 

izsniegšana zaudētā vietā 

1 gab. 5,69 0,00 5,69 

 37. Pārvadājumu vadītāja 

profesionālās kompetences 

sertifikāta dublikāta izsniegšana 

zaudētā vietā 

1 gab. 5,69 0,00 5,69 

 38. Drošības konsultanta 

(padomnieka) bīstamo kravu 

pārvadājumu jomā profesionālās 

kompetences sertifikāta dublikāta 

izsniegšana zaudētā vietā 

1 gab. 5,69 0,00 5,69 

 

 Piezīme. * Pievienotās vērtības nodoklis nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma 3.panta astoto daļu. 

 

 

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss 


