Rēzeknes pilsētas domes
LĒMUMA PROJEKTS
Rēzeknē

2019.gada 13.jūnijā
Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu „Par speciālās atļaujas (licences) un ar to
saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes
pilsētas administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
2018.gada 21.martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 146 „Noteikumi par valsts
nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”,
2018.gada 21.martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 148 „Prasības plānošanas reģiona
un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru
komercpārvadājumi ar taksometru”, 2018.gada 28. decembrī stājās spēkā „Grozījumi Ministru
kabineta 2018. gada 6.marta noteikumos Nr. 148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas
speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar
taksometru".
Ievērojot iepriekš minēto normatīvo regulējumu, tika pārskatīti Rēzeknes pilsētas domes
spēkā esošie 2015.gada 13.marta saistošie noteikumi Nr.8 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to
saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu” un tika konstatēts, ka nepieciešamo grozījumu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo
saistošo noteikumu apjoma, līdz ar to izstrādāti jauni saistošie noteikumi „Par speciālās atļaujas
(licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Autopārvadājumu likuma 35.panta ceturto un devīto daļu, Rēzeknes pilsētas dome NOLEMJ:
Apstiprināt Rēzeknes pilsētas domes saistošos noteikumus “Par speciālās atļaujas
(licences)un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā" (pielikumā.)
Lēmuma projekta pielikumā: Saistošo noteikumu „Par speciālās atļaujas (licences)un ar to saistīto dokumentu
izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā” projekts uz
12 lapām.

Domes priekšsēdētājs

Aleksandrs Bartaševičs

Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Pilsētas attīstības,
infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komitejas
sēdē 10.06.2019.

Lēmuma projektu sagatavoja un iesniedza
Attīstības pārvaldes projektu vadītāja
10.06.2019
Jautājumu sēdē ziņos
Attīstības pārvaldes projektu vadītāja

D. Bārdule

D. Bārdule

Pielikums
13.06.2019. Rēzeknes pilsētas domes
lēmuma projektam (uz 12 lapām)

PROJEKTS
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.__

Rēzeknē, __.___. 2019.

(prot.Nr.__, __p.)

„Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Autopārvadājumu likuma 35.panta ceturto daļu un devīto daļu,
06.03.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.146
,,Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu" 2.2., 2.3.apakšpunktu un 5.punktu,
06.03.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.148
,,Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas
(licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometriem 25.2.apakšpunktu

I.
Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rēzeknes pilsētas dome
izsniedz, anulē republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.
2. Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Rēzeknes
pilsētas administratīvajā teritorijā izsniedz, anulē vai tās darbību uz laiku aptur Rēzeknes pilsētas
dome (turpmāk tekstā – Dome).
3. Licences kartītes pasažieru pārvadājumu veikšanai pasažieru pārvadāšanai ar taksometriem
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā pamatojoties uz izsniegto licenci izsniedz, anulē vai to
darbību uz laiku aptur Rēzeknes pilsētas domes Pasažieru pārvadājumu plānošanas konsultatīvā
padome (turpmāk tekstā – Padome).
II.
Licences izsniegšanas kārtība
4. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem,
licences pieprasītājs Padomei iesniedz:
4.1. noteikta parauga rakstisku pieteikumu (pielikums Nr.1);
4.2. dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai;
4.3. taksometru vadītāja reģistra apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
5. Lai sagatavotu priekšlikumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru
komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem, Padome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
iegūst informāciju :
5.1. Uzņēmuma reģistra piešķirtajiem uzņēmuma reģistrācijas datiem;
5.2. par iespējamajiem nodokļa parādiem, kuru kopsumma pārsniedz likumā „Par nodokļiem
uz nodevām” nodevu parāda kopsummu;
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5.3. pārvadātāja kā arī pārvadātāja likumiskajiem pārstāvjiem nav nenomaksātu administratīvo
sodu ceļu satiksmē vai autopārvadājumu jomā un aktuālajiem uzliktajiem
administratīvajiem sodiem autopārvadājumu vai ceļu satiksmes drošības jomā no Iekšlietu
ministrijas Informācijas Sodu reģistra;
5.4. pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikāta esamību;
6. Pārvadātājam ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Padomei šo noteikumu 5.punktā minēto
informāciju apliecinošus dokumentus.
7. Padome atbilstoši savai kompetencei var pieaicināt speciālistus vai ekspertus konkrētu jautājumu
noskaidrošanai.
8. Uz Padomes sēdi var tikt uzaicināts speciālās atļaujas (licences) pieprasītājs. Par uzaicināšanu uz
Padomes sēdi licences pieprasītājs tiek informēts ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Padomes sēdes.
Ja licences pieprasītājs neierodas uz sēdi, Padome var atlikt jautājuma izskatīšanu, noteikt jaunu
lietas izskatīšanas laiku divu nedēļu laikā, paziņojot par to licences pieprasītājam vai izskatīt
jautājumu bez licences pieprasītāja klātbūtnes.
9. Padome izskata pieteikumu 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Ja saņemtajos
dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Padome ir tiesīga pieprasīt
papildus informāciju.
10. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas Padome izvirza priekšlikumu par licences piešķiršanu
izskatīšanai Domes sēdē.
11. Licence pārvadātājam tiek piešķirta uz četriem gadiem.
12. Pēc speciālās atļaujas (licences) komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem saņemšanas,
pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem un
citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
13. Dati par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pārvadātājiem ar taksometriem un tās derīguma
termiņu tiek ievadīti Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk – CSDD) uzturētajā
transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
14. Lēmums par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu tiek paziņots pārvadātājam un publicēts
portālā www.rezekne.lv.

III.

Licences kartītes izsniegšanas kārtība

15. Lai saņemtu licences kartīti pasažieru pārvadājumu veikšanai ar taksometriem, kā arī saņemtu to
atkārtoti (ja beidzies piešķirtās licences kartītes derīguma termiņš), pārvadātājam ir jābūt derīgai
speciālajai atļaujai (licencei) un Padomei jāiesniedz:
15.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (pielikums Nr.3.);
15.2. ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam, dokuments, kas apliecina
pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, kopija (uzrādot oriģinālu);
15.3. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);
15.4. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija;
15.5. apliecinošs dokuments par valsts sociālās apdrošināšanas avansa maksājumu;
16. Licences kartīti komercpārvadājumiem ar taksometriem var izsniegt uz periodu par kuru
pārvadātājs ir veicis valsts sociālās apdrošināšanas avansa maksājumu, 130 euro kalendāra
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mēnesī par katru taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi, saskaņā ar likuma “Par valsts
sociālo apdrošināšanu” 21.panta desmito daļu, bet ne ilgāk kā līdz valdījumā (turējumā) esošā
transportlīdzekļa nomas līguma termiņa beigām vai transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates
termiņa beigām.
17. Licences kartīti neizsniedz, ja netiek iesniegti visi 15.punktā norādītie dokumenti.
18. Padome pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadājumu veikšanai ar
taksometriem pēc tam, kad licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām taksometram, kā arī
veicis samaksu par maksas pakalpojumiem saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību un
apjomu (Pielikums Nr.4).
19. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, Pārvadātājs iesniedz
Padomei pieteikumu par jaunu licences kartītes izsniegšanu, pamatojoties uz izsniegto licenci.
20. Ja licences derīguma termiņa laikā pārvadātājs vēlas saņemt papildus licences kartīti
transportlīdzeklim, kurš nebija pieteikts saņemot licenci, pārvadātājs iesniedz Padomei
pieteikumu.
Nodeva par licences un licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadājumu
veikšanai
21. Speciālo atļauju (licenci) Pārvadātājam izsniedz par to iepriekš iekasējot Ministru kabineta
noteikumos noteikto nodevu:
21.1. EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi), pasažieru komercpārvadājumiem ar
taksometriem;
21.2. EUR 8,00 (astoņi euro, 00 centi) par speciālās atļaujas (licences) dublikāta
izsniegšanu;
IV.

22. Licences kartīti Pārvadātājam izsniedz, par to iepriekš iekasējot Domes noteikto maksu:
22.1. EUR 16,00 (sešpadsmit euro, 00 centi), tai skaitā PVN par licences kartītes izsniegšanu
katram izmantojamajam transportlīdzeklim;
22.2. EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), tai skaitā PVN par licences kartītes dublikāta
izsniegšanu.
23. Nodeva par licenci un maksa par licences kartīti pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem tiek
ieskaitīta Domes pamatbudžeta kontā.
24. Ja licences vai licences kartītes darbība tiek apturēta vai anulēta, nodeva par licences un maksa
par licences kartītes izsniegšanu pārvadātājam netiek atmaksāta.
V.

Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku vai anulēšana

25. Dome ir tiesīga pieņemt lēmumu par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu vai anulēšanu,
Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos.
26. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai tās
anulēšanu pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos.
27. Pārvadātājam, kuram anulēta licence, anulē visas izsniegtās licences kartītes.
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28. Uz Padomes sēdi tiek uzaicināts pārvadātājs. Par uzaicināšanu uz Padomes sēdi, kā arī par
pārkāpuma būtību pārvadātājs tiek informēts ne vēlāk kā trīs dienas pirms Padomes sēdes.
Pārvadātāja neierašanās uz Padomes sēdi nav iemesls jautājuma izskatīšanas atlikšanai.
29. Pārvalde datus par licences derīguma termiņu, tās darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu
pārvadātājiem ar taksometriem, ievada CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts
reģistrā.
VI.

Saistošo noteikumu kontrole

30. Saistošo noteikumu kontroli veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija.
VII.

Noslēguma jautājums

31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 13.03.2015.
saistošie noteikumi Nr.8 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu
regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Domes priekšsēdētājs

Aleksandrs Bartaševičs

Pielikums Nr.1
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2019.gada ___._______
Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.__

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PLĀNOŠANAS
KONSULTATĪVAI PADOMEI
Pieteikums licences saņemšanai pasažieru komercpārvadājumiem
ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā
Lūdzu izsniegt licenci pasažieru komercpārvadājumiem________________________
(komersanta nosaukums)

Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā no
20___.gada __.______ līdz 20___.gada __.________ .
LR Reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā______________________________________________
Komersanta juridiskā adrese _________________________________________________
Komersanta faktiskā adrese__________________________________________________
Tālrunis__________________fakss________________ e-pasts_____________________
Norēķinu konts__________________kods_________________banka _______________
Autopārvadājumu vadītāja dati _______________________________________________
__________________________________________________________________
(ieņemamais amats komercsabiedrībā, vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

9. Taksometru parka (stāvvietas) un (vai) dispečerpunkta adrese, tālruņa Nr.
_____________________________________________________________________
10. Ar šo apliecinu, ka pasažieru pārvadāšanai ar taksometru tiks (tiek) nodarbināti Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstoši kvalificēti transportlīdzekļu vadītāji (ar taksometru
pārvadājumu darbību saistīto normatīvo aktu prasību pārzināšana, Rēzeknes pilsētas ielu plānojuma
pārzināšana, B kategorijas autovadītāja apliecība, valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.
pakāpei u.c.).
______________
(paraksts)

11. Tarifi par pasažieru pārvadājumiem ar taksometru (atzīmēt izvēlēto):
Normālais aprēķina režīms „S”(viena tarifa lietošana) - braukšanas maksas aprēķins, kas ir pamatots
ar laika tarifa lietošanu, ja nav sasniegts pārslēgšanās ātrums, un attāluma tarifa lietošanu, ja
pārslēgšanās ātrums ir pārsniegts____.
Normālais aprēķina režīms „D”(dubultā tarifa lietošana) - braukšanas maksas aprēķins, kas ir
pamatots ar vienlaicīgu laika tarifa un attāluma tarifa lietošanu visā brauciena laikā _______.

Attāluma tarifs par
kilometru dienā(ar
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Attāluma tarifs
par kilometru

Laika tarifs par
minūti (ar

Tarifa
pielietojums

Taksometra
nolīgšanas tarifs

pievienotās vērtības
nodokli), EUR

naktī(ar
pievienotās vērtības
nodokli), EUR

pievienotās
vērtības nodokli),

EUR

Verifikācijas
tarifs

13. Pieteikuma iesniegšanas datums ________________________
14. Pieteikumu iesniedza ___________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Pieteikums pieņemts _____________________________________________________________________
(datums, institūcijas nosaukums)

___________________________________________________________________________
(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)

Pielikums Nr.2
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2019.gada ___.___________
Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr._

REZEKNES PILSĒTAS DOME

LICENCE NR. __
PASAŽIERU KOMERCPĀRVĀDĀJUMU VEIKŠANAI AR TAKSOMETRU
RĒZEKNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Pamatojoties uz Autopārvadājumu likumu, Rēzeknes pilsētas domes __.__.____. Lēmumu
Nr. __, licences īpašniekam atļauts nodarboties ar pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pārvadātājs
Reģ. Nr.
Reģ. datums
Juridiskā adrese
Derīguma termiņš

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Vārds, Uzvārds

Datums

Pielikums Nr.3
2019.gada ____._________
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Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.___

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PLĀNOŠANAS
KONSULTATĪVAI PADOMEI

PIETEIKUMS
LICENCES KARTĪTES SAŅEMŠANAI

Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes ___.___.____lēmumu Nr._____lūdzu izsniegt
licences kartīti (kartītes) pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Rēzeknes pilsētas
administratīvajā teritorijā.
___________________________________________________________________________
(pārvadātāja nosaukums)

reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ________. gada "__"___________ ar Nr. ______________
Adrese: ____________________________________________________________________
( iela, mājas, dzīvokļa numurs, pilsēta / pagasts, novads)

___________________________________________________________________________
Tālrunis: _____________________

e-pasts:___________________________

Atbildīgā persona par pārvadājumu organizēšanu:
________________________________________________________________________
(ieņemamais amats uzņēmumā, vārds, uzvārds)

________________________________________________________________________

SAŅEMTA SEKOJOŠA LICENCE:
PĀRVADĀJUMU VEIDS
Pasažieru komercpārvadājumi ar taksometriem Rēzeknes
pilsētas administratīvajā teritorijā
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LICENCE
Nr.

PĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMĀS LICENČU KARTĪTES:
(Ja nepieciešams turpiniet uz atsevišķas lapas un parakstītu pievienojiet pie pieteikuma)

Nr.
p.k.

Automašīnas
marka

Tehniskās
Valsts
apskates
reģistrācijas
derīguma
numurs
termiņš

Nomas
līguma
termiņš

Licences
kartītes
darbības
laiks
no
līdz

1.

! Ja transportlīdzeklis vairs neatrodas Jūsu īpašumā vai neesat vairs tā turētājs, licences kartīte 5
dienu laika jānodod ”Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldē”.
Pieteikumam tiek pievienoti šādi dokumenti(atzīmēt):
 Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija(uzrādot oriģinālu);
 Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;
 Transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises
kopija (uzrādot oriģinālu);
 Apliecinošs dokuments par valsts sociālās apdrošināšanas avansa maksājumu;
 ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam, dokumenta, kas apliecina
pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, kopija (uzrādot oriģinālu);
Pieprasītājs: _______________________________________ _____________________
(amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pieteikums pieņemts _____________________________________________________________________
(datums, institūcijas nosaukums)

___________________________________________________________________________
(amatpersonas paraksts un tā atšifrējums)
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Pielikums Nr.4
2019.gada ____.________
Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr._

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PLĀNOŠANAS KONSULTATĪVĀ PADOME

LICENCES KARTĪTE
PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI AR TAKSOMETRIEM
RĒZEKNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
Izsniegta, pamatojoties uz licenci Nr.
Pārvadātāja nosaukums
Transportlīdzekļa marka
Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs
Tarifs
Derīguma termiņš
Pagarināta līdz :

Pasažieru Pārvadājumu plānošanas
konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

(paraksts)

Datums
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Vārds, Uzvārds

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.__
„Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā”
Pašreizējās situācijas
raksturojums
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
2018.gada 21.martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.
146 „Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu”, 2018.gada
21.martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 148
„Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās
atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru
komercpārvadājumi ar taksometru”, 2018.gada 28. decembrī stājās
spēkā „Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6.marta
noteikumos Nr. 148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas
pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā
veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru".
Ievērojot iepriekš minēto normatīvo regulējumu, tika pārskatīti
Rēzeknes pilsētas domes spēkā esošie 2015.gada 13.marta saistošie
noteikumi Nr.8 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto
dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar
autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu” un tika konstatēts, ka nepieciešamo grozījumu
apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu apjoma,
līdz ar to izstrādāti jauni saistošie noteikumi „Par speciālās atļaujas
(licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometriem Rēzeknes pilsētas
administratīvajā teritorijā”.
Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Rēzeknes pilsētas dome izsniedz, anulē republikas pilsētas
speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Rēzeknes
pilsētas administratīvajā teritorijā. Speciālo atļauju (licenci)
pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā izsniedz, anulē vai tās
darbību uz laiku aptur Rēzeknes pilsētas dome (turpmāk tekstā –
Dome). Licences kartītes pasažieru pārvadājumu veikšanai
pasažieru pārvadāšanai ar taksometriem Rēzeknes pilsētas
administratīvajā teritorijā pamatojoties uz izsniegto licenci
izsniedz, anulē vai to darbību uz laiku aptur Rēzeknes pilsētas
domes Pasažieru pārvadājumu plānošanas konsultatīvā padome
(turpmāk tekstā – Padome).
Speciālo atļauju (licenci) Pārvadātājam izsniedz par to iepriekš
iekasējot Ministru kabineta noteikumos noteikto nodevu:
- EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi), pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometriem;
- EUR 8,00 (astoņi euro, 00 centi) par speciālās atļaujas
(licences) dublikāta izsniegšanu;

12

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
4. Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz administratīvajām
procedūrām
5. Sabiedrības informēšana
par normatīvo aktu

Licences kartīti Pārvadātājam izsniedz, par to iepriekš iekasējot
Domes noteikto maksu:
- 22.1. EUR 16,00 (sešpadsmit euro, 00 centi), tai skaitā PVN par
licences
kartītes
izsniegšanu
katram
izmantojamajam
transportlīdzeklim;
- 22.2. EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), tai skaitā PVN par licences
kartītes dublikāta izsniegšanu.
Pašvaldības budžets samazināsies provizoriski par ≈ 50,00 eiro
gadā.
Attiecas uz personām, kuras veic pasažieru komercpārvadājumus
ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Administratīvās procedūras samazināsies, ņemot vērā licences
izsniegšanas biežumu.
Saistošo noteikumu projekts tiks publicēts Rēzeknes pilsētas
portālā www.rezekne.lv. un tiks izvietots Rēzeknes pilsētas domes
Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

Domes priekšsēdētājs

Aleksandrs Bartaševičs
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