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IESNIEGUMS 
LICENCES SAŅEMŠANAI 

Pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem 
 

Valsts SIA ‘Autotransporta direkcija”, adrese: Vaļņu iela 30, Rīga LV-1050, e-pasts: info@atd.lv 
 Rīga Cēsīs Daugavpils Liepāja  

Tālr. 67686455, 67686456 64123812 65428212 63489516  
Fakss: 67821107 64127805 65423770 63489520     
 

 Iesnieguma datums: _____________________

  

Pārvadātāja nosaukums: 

Juridiskā adrese: 

Reģistrācijas nr.:  ,reģ. datums: 

 Tālrunis:   

E-pasts:  

Konta numurs: 

Banka:  

 

 

Lūdzu piešķirt licenci (atzīmēt nepieciešamo): 
 

□ pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā  

      

□ starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem.  
 

 

□ licenci vēlos saņemt pa pastu (maksas pakalpojums) 

 

 

 

 

 

 

 

PASAŽIERU 

Aizpilda Valsts SIA “Autotransporta direkcija”: 

Iesniegumu pieņēma:  

 

 

  

_______________________________________________________________ 

 

Pieņemšanas datums: __________________________________________ 

 

Reģ. nr.:4.6/____________________/19 
 

Valsts nodevas apmaksas datums: ______________________________ 

Aizpilda saņēmējs: 

Ar lēmumu iepazinos un licences saturam piekrītu.  

Saņemta licence nr.:_______________________________________ 

Saņemšanas datums: ______________________________________ 

 

Paraksts, atšifrējums:_____________________________________ 

 

 

(vārds, uzvārds, amats, ja atšķiras no iesnieguma iesniedzēja.) 
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Apliecinājums uzņēmuma atbilstībai: 

 

1. 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 tekstā - Regula) 3. panta prasībām. 

 

2. Prasībām par pārvadājumu vadītāju (Regulas 4. pants). 
 

 

Pārvadājumu vadītājam faktiski un pastāvīgi jāvada uzņēmuma pārvadājumu operācijas, jābūt faktiski saistītam 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. Pārvadājumu vadītājam ir jābūt Kopienas 

pastāvīgajam iedzīvotājam. Pārvadātājs atbilstoši regulas prasībām izvēlas pārvadājumu vadītāju, kurš vada pārvadājumu 

operācijas vienā uzņēmumā vai divos uzņēmumos, ja abos uzņēmumos ir vismaz viens kopīgs dalībnieks un valdes 

(padomes) loceklis vai uzņēmumu dalībnieki ir laulātie vai pirmās pakāpes radinieki un kuru kopējā autoparka automašīnu 

skaits nepārsniedz 50 automašīnas.  

 

Pārvadājumu vadītāja vārds, uzvārds 

Personas kods_______________________________________________________________________________________ 

Profesionālās kompetences sertifikāts Nr.________________________,izsniegts (datums) __________________________ 

Pārvadājumu vadītāja tālr.:  

 

 

 

 (pārvadājumu vadītāja paraksts) 

 

 

 Ja profesionālās kompetences sertifikātu ir izsniegusi cita Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas 

valsts, jāiesniedz profesionālās kompetences sertifikāta kopija, tā tulkojums un jāuzrāda oriģināls. 

 

 

3. Prasībām par uzņēmējdarbības veikšanas vietas nosacījumiem (Regulas 5. pants). 
 

Pārvadātājam attiecīgajā dalībvalstī 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. 

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. 

efektīvi un pastāvīgi un ar nepieciešamo administratīvo aprīkojumu jāveic darbības attiecībā uz iepriekš minētajiem 

transportlīdzekļiem šīs dalībvalsts saimnieciskās darbības centrā, turklāt izmantojot piemērotas tehniskas ierīces un 

aprīkojumu. 

 

 

4. Prasībām par labu reputāciju (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; 

v) profesionālā atbildība; 

vi) cilvēku vai narkotiku tirdzniecība; 
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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: 

 

a) transportlīdzekļa vadīšanas laika un transportlīdzekļa vadītāja atpūtas laika, darba laika un kontrolierīču uzstādīšanu 

un izmantošanu; 

b) starptautiskajā satiksmē izmantojamo komerciālo transportlīdzekļu maksimālajām masas un gabarītu normām; 

c) transportlīdzekļa vadītāju sākotnējo kvalifikāciju un turpmāko apmācību; 

d) komerciālo transportlīdzekļu tehnisko pārbaudi uz ceļiem, tostarp mehānisko transportlīdzekļu obligātajām 

tehniskajām pārbaudēm; 

e) piekļuvi starptautisko kravu autopārvadājumu tirgum vai arī atkarībā no gadījuma piekļuvi pasažieru 

autopārvadājumu tirgum; 

f) bīstamu kravu autopārvadājumu drošību; 

g) ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos; 

h) transportlīdzekļa vadītāja apliecību; 

i) profesionālās darbības atļaušanu; 

j) dzīvnieku pārvadāšanu. 

 

 

 

5. Prasībām par finansiālo stāvokli (Regulas 7. pants). 
 

Pārvadātājs vienmēr attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. 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. 

Ja Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtais iepriekšējā gada pārskats neapliecina atbilstību finansiālā stāvokļa prasībai, 

apliecinājums par uzņēmuma finansiālo stāvokli var sastāvēt no gada pārskata, ko apliecinājis auditors vai cita attiecīgi 

pilnvarota persona, vai bankas garantijas, vai profesionālās atbildības apdrošināšanas apliecinājuma, 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. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

   (finansiālā nodrošinājuma apjoms EUR) 

 

 

Pielikumā: 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Iesniedzēja vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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Valsts SIA <”Autotransporta direkcija>> tālr. 67280485 
Reģ. nr. 40003429317 fakss 67821107 
Vaļņu iela 30,  www.atd.lv 

  

 

________________________________________ 

(turpmāk tekstā – Pārvadātājs) 

Rīgā _______________________ Nr. 4.2/_________  

 

Lēmums 

 

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” izskatot Pārvadātāja iesniegumu ar reģ. 

nr.:4.6/_____________/19 (reģistrēts Autotransporta direkcijā _______________________) un 

pievienotos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumu 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” 15. punktam, kā arī 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, 

 

nolēma: 

piešķirt Pārvadātājam licenci uz 10 gadiem ar derīguma termiņu no ___________________________līdz 

__________________________________. 

Licences veids: 

pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā □ 

vai 

starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem. □ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” 

 

 

               ___________________________________________ 

    

(vārds, uzvārds, paraksts) 

     

http://www.atd.lv/

