LATVIJAS REPUBLIKA

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000015912, Raiņa ielā 11, Skrundā, LV – 3326, tālr.6 33 31555, fakss 6 33 50452, e-pasts: dome@skrunda.lv

APSTIPRINĀTI
ar Skrundas novada domes
sēdes lēmumu no 26.11.2009., prot. Nr. 14, 6.§
Saistošie noteikumi Nr. 11/2009
„Par licenču izsniegšanas kārtību un
maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu,
21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu,
43. panta trešo daļu un Latvijas Republikas
“Autopārvadājumu likuma” 35.panta pirmo daļu
un 39. panta piekto daļu
1. Vispārējie noteikumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:
Pārvadātājs – komersants (fiziska vai juridiskā persona), kas pēc pasūtījuma vai līguma ar
nosūtītāju, pasažieri vai uz cita tiesiska pamata uzņemas pārvadājuma saistību.
Speciālā atļauja (licence) (turpmāk – licence) – dokuments, kas apliecina tiesības veikt
pasažieru komercpārvadājumus ar vieglajiem taksometriem.
Licences kartīte – noteikta parauga dokuments, ko izsniedz pārvadātājam uz katru vieglo
taksometru kā apliecinājumu, ka pārvadātājs kā šī transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem Skrundas novada administratīvajā teritorijā.
1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Skrundas novada dome izsniedz licences un licences
kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Skrundas novada administratīvajā
teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas vai to
darbība tiek apturēta uz laiku, kā arī maksimālos vieglo taksometru pārvadājumu tarifus.
1.3. Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Skrundas novada
administratīvajā teritorijā (1.pielikums) un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar
vieglajiem taksometriem Skrundas novada administratīvajā teritorijā (2.pielikums) izsniedz,
ar Skrundas novada domes Ceļu fonda komisijas (turpmāk tekstā Komisija) sēdes lēmumu.
1.4. Veikt pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem var tikai tad, kad komersants ir
saņēmis licenci un licences kartīti.
1.5. Lai veiktu pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem, tiek noteiktas šādas
prasības pasažieru komercpārvadājumos izmantojamam transportlīdzeklim:
1.5.1.tehniskā stāvokļa atbilstība pasažieru pārvadāšanas ar vieglajiem taksometriem
prasībām;
1.5.2. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši
noformēta īpašumā, valdījumā (turējumā) esoša transportlīdzekļa dokumentācija;
1.5.3.Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktais nepieciešamais aprīkojums

pasažieru pārvadāšanai izmantojamam transportlīdzeklim (pazīšanās zīme, gaismas
kontrolsignāls, skaitītājs u.c.).
1.6. Pārvadātājs, kurš saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem,
nodrošina:
1.6.1. ka pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus sniedz transportlīdzekļa vadītāji, kuru
kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
1.6.2. darba, satiksmes drošības un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteikto prasību, kas attiecas uz konkrēto pasažieru komercpārvadājumu veidu,
ievērošanu.
2. Licences un licences kartītes piešķiršanas un izsniegšanas kārtība
2.1. Lai saņemtu licenci un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem, licences pieprasītājam Komisijā jāiesniedz:
2.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3.pielikums);
2.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtā uzņēmuma (komersanta)
reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), Latvijas Republikas Valsts
ieņēmumu
dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un Latvijas
Republikas
likumdošanas aktos paredzēto nodokļu samaksu. Izziņa derīga iesniegšanai
ne vēlāk kā
trīsdesmit dienu laikā no tās izsniegšanas dienas;
2.1.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtu izziņu par licences
pieprasītāja
pārstāvja paraksta tiesībām. Izziņa derīga iesniegšanai ne vēlāk kā
trīsdesmit
dienu
laikā no tās izsniegšanas dienas;
2.1.4. licences pieprasītāja transportlīdzekļa vadītāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecības
kopija
(uzrādot oriģinālu);
2.1.5. ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk –
nomas līgums) kopija (uzrādot oriģinālu), iznomātāja pases vai reģistrācijas
apliecības
kopija. Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nedrīkst
būt īsāks par
pārvadātāja pieprasīto licences kartītes derīguma termiņu;
2.1.6. licences pieprasītāja transportlīdzekļa vadītāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
2.1.7. transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates protokolu kopijas (uzrādot
oriģinālus).
Jaunam transportlīdzeklim, ja kopš tā reģistrācijas datuma Ceļu satiksmes
drošības
direkcijā nav pagājis vairāk nekā viens gads, transportlīdzekļa valsts
tehniskās apskates
protokols nav vajadzīgs;
2.2. Jautājums par licences piešķiršanu tiek izskatīts Komisijā tikai tad, ja ir saņemti visi
2.1.punktā minētie dokumenti.
2.3. Ja licences derīguma termiņa laikā pārvadātājs vēlas saņemt papildu licences kartīti
transportlīdzeklim, kurš nebija pieteikts, saņemot licenci, pārvadātājs iesniedz Komisijai
pieteikumu (4.pielikums).
2.4. Komisija atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt papildu informāciju, pieaicināt
speciālistus konkrētu jautājumu noskaidrošanai.
2.5. Komisija izskata pieteikumu 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Ja
saņemtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek
jautājuma izskatīšanu un trīs dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūta licences pieprasītājam
paziņojumu, kurā pieprasa vajadzīgās ziņas un dokumentus.
2.6. Ja 15 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas dienas licences pieprasītājs nav sniedzis
vajadzīgās ziņas vai iesniedzis dokumentus, tad pieteikums netiek izskatīts Komisijas sēdē un
tiek nosūtīts atpakaļ licences pieprasītājam. Atkārtotu pieteikumu var iesniegt tikai pēc visu
paziņojumā minēto trūkumu novēršanas.
2.7. Uz Komisijas sēdi var tikt uzaicināts licences un licences kartītes pieprasītājs. Par
uzaicināšanu uz Komisijas sēdi licences un licences kartītes pieprasītājs, nosūtot paziņojumu,
tiek informēts ne vēlāk kā 3 dienas pirms Komisijas sēdes. Ja licences un licences kartītes
pieprasītājs neierodas uz sēdi, Komisija var atlikt jautājuma izskatīšanu, noteikt jaunu lietas

izskatīšanas laiku, paziņojot par to licences un licences kartītes pieprasītājam.
2.8. Ievērojot pieteikumā minēto, licence tiek piešķirta uz laiku no viena līdz pieciem gadiem.
Ja licence tiek piešķirta uz īsāku termiņu, nekā norādīts pieteikumā, Komisija paziņojumā
pieteicējam sniedz paskaidrojumu par šāda lēmuma pieņemšanas iemeslu. Licences derīguma
termiņš tiek noteikts saskaņā ar Komisijas pieņemto lēmumu.
2.9. Licences kartīte pārvadātāja īpašumā esošajiem transportlīdzekļiem tiek piešķirta uz
transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola darbības laiku - pusgadu.
2.10. Licenci tās pieprasītājam izsniedz 10 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, ja
pārvadātājs iepriekš samaksājis Skrundas novada pašvaldībai maksu par licences izsniegšanu
EUR 71.14 (septiņdesmit viens euro, četrpadsmit centi) apmērā.
2.11. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par licences piešķiršanu, licences kartīti tās
pieprasītājam izsniedz trīs dienu laikā pēc tam, kad licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā
aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām vieglajam taksometram.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2013, kas stājas
spēkā 01.01.2014.)
3. Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība
3.1. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Komisija ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci, pagarinot
izsniegtās licences derīguma termiņu uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu.
3.2. Lai licenci pārreģistrētu, pārvadātājs ne agrāk kā divus mēnešus un ne vēlāk kā vienu
mēnesi pirms esošās licences derīguma termiņa izbeigšanās iesniedz Komisijā pieteikumu
(3.pielikums vai 4.pielikums).
Pārvadātāja pieteikums par licences pārreģistrāciju tiek izskatīts kārtējā Komisijas sēdē. Ja
pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences derīguma termiņš līdz
Komisijas lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Komisija izskata pieteikumu 2.punktā
paredzētajā kārtībā, t.i., kā pieteikumu jaunas licences saņemšanai.
3.3. Ja licences derīguma termiņa laikā beidzas Komisijas piešķirtās licences kartītes
derīguma termiņš, pārvadātājam ne vēlāk kā 15 dienas pirms tās derīguma termiņa
izbeigšanās Komisijā jāiesniedz:
3.3.1. pieteikums licences kartītes pārreģistrācijai (4.pielikums);
3.3.2. transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates protokolu kopijas (uzrādot oriģinālus).
3.4. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, pārvadātājs
iesniedz Komisijā pieteikumu (4.pielikums ).
3.5. Izskatot jautājumu par licences un licences kartītes pārreģistrāciju, Komisija ir tiesīga
pieprasīt pārvadātājam iesniegt attiecīgos 2.1.punktā minētos dokumentus.
4. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku, licences un licences
kartītes anulēšana
4.1. Komisija ir tiesīga apturēt licences un licences kartītes darbību uz laiku vai anulēt licenci
un licences kartīti.
4.2. Apturot licences darbību uz laiku vai to anulējot, attiecīgi uz laiku tiek apturēta vai
anulēta licences kartītes darbība. Apturot licences un licences kartītes darbību uz laiku vai to
anulējot, valsts nodeva par licenci netiek atmaksāta.
4.3. Licences, licences kartītes darbību var apturēt:
4.3.1. uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru
komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
4.3.2. uz laiku līdz attiecīga nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja
nomātā transportlīdzekļa nomas līguma darbības termiņš ir beidzies ātrāk nekā paredzēts.
4.4. Licenci, licences kartīti var anulēt, ja:
4.4.1.pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci, licences kartīti;
4.4.2. licence, licences kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta, iznomāta vai

citādā veidā atsavināta par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai
personai, kā arī, ja ar licenci iegūtās saistības tiek nodotas citai personai;
4.4.3. pārvadātājs licences, licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai
iesniegtajos
dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju, vai nekavējoties, bet ne vēlāk
kā 10 dienu laikā rakstiski nav paziņojis Komisijai par
izmaiņām
šajos
dokumentos
norādītajās ziņās, piemēram, autopārvadājumu vadītāja
(administratora) maiņa u.c.;
4.4.4.pēc komisijas lēmuma pieņemšanas saskaņā trīs mēnešu laikā pārvadātājs nav
izņēmis piešķirto licenci, licences kartīti;
4.4.5. sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi un pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis
attiecīgās institūcijas lēmumā norādītos trūkumus;
4.4.6.pārvadātājs atkārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo noteikumu vai citu ar
pasažieru komercpārvadājumiem saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības
tādējādi, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto personu dzīvība vai
veselība;
4.4.7.pārvadātājs pasažieru komercpārvadājumiem izmanto transportlīdzekli, kurā
uzstādīts attiecīgajā Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē
nereģistrēts skaitītājs vai uzstādītais skaitītājs kā citādi neatbilst Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām;
4.4.8. pārvadātājs liedz piekļuvi šajos noteikumos minētajai kontrolei;
4.4.9. pārvadātājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek
anulēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (komercreģistra, nodokļu maksātāju
reģistra u.tml.) izsniegtā reģistrācijas apliecība vai viņa komercdarbība tiek ierobežota,
apturēta, izbeigta u.tml. citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos;
4.4.10. transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru komercpārvadājumiem, ir noņemts no
uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas Ceļu satiksmes drošības
direkcijā.;
4.5. Jautājumu par licences, licences kartītes anulēšanu, kā arī to darbības apturēšanu uz laiku
izskata un pieņem lēmumu Komisijas sēdē.Uz Komisijas sēdi tiek uzaicināts pārvadātājs. Par
uzaicināšanu uz Komisijas sēdi, kā arī par pārkāpuma būtību pārvadātājs, nosūtot
paziņojumu, tiek informēts ne vēlāk kā trīs dienas pirms Komisijas sēdes. Pārvadātāja
neierašanās uz Komisijas sēdi nav iemesls jautājuma izskatīšanas atlikšanai.
4.6. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, licence, licences
kartīte ir jānodod Komisijai lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences, licences kartītes darbība
ir apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.
5. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana
5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta
licence un licences kartīte. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot,
dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai
juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības.
5.2.Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences kartītei jāatrodas attiecīgajā
vieglajā taksometrā.
5.3.Beidzoties licences derīguma termiņam, licence 5 dienu laikā pēc licences derīguma
termiņa izbeigšanās jānodod Komisijā.
5.4. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Komisija, pēc pārvadātāja rakstiska
pieprasījuma, izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme
“Dublikāts”.
5.5. Par licences dublikātu jāmaksā pilnā apmērā, bet atsevišķos gadījumos, ja ir
tiesībsargājošo institūciju izdota izziņa (zādzības, ugunsgrēka u.tml. gadījumos), Komisija var
ierosināt Skrundas novada domei samazināt noteikto maksu.
5.6. Ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, licences un licences kartītes derīguma
termiņš netiek pagarināts.

5.7. Izsniegto licenču un licenču kartiņu uzskaiti veic domes speciālists, kas darbojas
Komisijā.
6. Maksimālie vieglo taksometru pārvadājumu tarifi
6.1. Skrundas novada administratīvajā teritorijā tiek noteikta šāda maksimālā maksa (tarifs)
par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru:
6.1.1. iekāpšana – EUR 1.42 (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);
6.1.2. braukšana – EUR 1.00 (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli) par vienu
kilometru;
6.1.3. stāvēšana (gaidīšana) maršruta laikā – EUR 8.54 (iekļaujot pievienotās vērtības
nodokli) par vienu stundu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2013, kas stājas
spēkā 01.01.2014.)
7. Pārejas noteikumi
7.1. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūta Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma
saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas informāciju par saistošo
noteikumu pieņemšanu likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā publicē laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”. Saistošos noteikumus publicē bezmaksas izdevumā un tie stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas. Saistošos noteikumus izvieto redzamā vietā rajona
padomes ēkā un publicē rajona padomes interneta mājas lapā.
7.2. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
Skrundas novada administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.
7.3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē saistošie noteikumi Nr. 7/2009 “Par
licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem
Skrundas novadā”, apstiprināti domes sēdē 29.09.2009.

Skrundas novada
Domes priekšsēdētājas v.

A. Zankovskis

1.PIELIKUMS
Skrundas novada domes
26.11.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2009
Papildinātais mazais valsts ģerbonis
LATVIJAS REPUBLIKA
SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
LICENCE Nr. ______
PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU)
SKRUNDAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ*
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Autopārvadājumu likumu, licences īpašniekam atļauts
nodarboties ar pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru)
Skrundas novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažierus uz jebkuru citu vietu
ārpus Skrundas novada administratīvās teritorijas un uzņemt pasažierus atpakaļceļā
Derīga no __________ gada ________________ līdz ________ gada ___________________
Izsniegta___________________________________________________________________
(komersanta nosaukums)

Juridiskai personai* norādīt reģ. Nr. un datumu LR Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā)
___________________________________________________________________________
Fiziskai personai* norādīt personas kodu __________________
Adrese _____________________________________________________________________
________________________________
(Atzīme par valsts nodevas samaksu)

Paraksts
Z.v.
_______gada _________________
Reģ.Nr. _____________________
*Licence tiek izsniegta saskaņā ar licences saņēmēja juridisko statusu.
Priekšsēdētājs

2.PIELIKUMS
Skrundas novada domes 26.11.2009.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2009
Papildinātais mazais valsts ģerbonis
LATVIJAS REPUBLIKA
SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
LICENCES KARTĪTE Nr. _______sērija ___
PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU)
SKRUNDAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ *
Izsniegta saskaņā ar licenci Nr.________
Derīga no ___________gada ________________ līdz ________ gada __________________
Izsniegta___________________________________________________________________
(komersanta nosaukums, adrese; fiziskai personai – personas kods, adrese)

Automašīnas marka__________________________
Valsts reģistrācijas Nr.________________________
__________________________________________
(atzīme par transportlīdzekļa nomu)

Paraksts
Z.v.
_______gada _________________ Reģ.Nr. __________________
*Licences kartīte tiek izsniegta saskaņā ar licences kartītes saņēmēja juridisko statusu
Pārvadātājam aizliegts licences kartīti nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā
veidā atsavināt par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai
Priekšsēdētājs

3.PIELIKUMS
Skrundas novada domes 26.11.2009.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2009
Pieteikums licences saņemšanai (pārreģistrēšanai)
pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
Skrundas novada administratīvajā teritorijā
Lūdzu______________________________________________________________________
(norādīt – izsniegt, pārreģistrēt)

licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Skrundas novada administratīvajā
teritorijā no 20___.gada___________ līdz 20___.gada _________
1.Licences pieprasītājs ________________________________________________________
(komersanta nosaukums)
2. Komersanta reģistrācijas (numurs) LR Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā)
___________________________________________________________
3. Komersanta juridiskā adrese _________________________________________________
4. Komersanta faktiskā adrese___________________________________________________
5.Tālrunis _______________, telefakss ________________, e-pasts ____________________
6. Komersanta adrese (juridiskā, faktiskā), elektroniskā pasta adrese, uz kuru tiek sūtīti
Komisijas paziņojumi _________________________________________________________
7. Norēķinu konts ______________, kods __________________ banka_________________
8. Autopārvadājumu vadītāja (administratora) ieņemamais amats komercsabiedrībā, vārds,
uzvārds, sertifikāta Nr._______________________
9. Pasažieru komercpārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes:

