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PROJEKTS 

Jelgavā, 2018.gada 27.septembrī (prot. Nr.___) 

 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 27.SEPTEMBRA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.____ 

 “GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012.GADA 

20.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS   NR.12-32 “LICENCES, 

SPECIĀLĀS ATĻAUJAS (LICENCES) UN AR TO SAISTĪTO DOKUMENTU 

IZSNIEGŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI JELGAVAS PILSĒTAS 

ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu  

 

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.12-32 “Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana 

uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 

2013, Nr.18 (4824))  (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus: 

“vieglais taksometrs” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “taksometrs” (attiecīgā locījumā). 

2. Svītrot visā noteikumu tekstā vārdus “un apliecinājumu”. 

3. Aizstāt noteikumu 2. punktā vārdus „Jelgavas pilsētas domes administrācijas“ ar 

vārdiem “Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas”. 

4. Papildināt noteikumu 7.punktu ar 7.7.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“7.7. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta 

piektajā daļā un Izglītības likuma 50.panta pirmajā daļā noteikto, personām, kuras 

īstenos interešu izglītības programmas, izņemot pedagoģiskos darbiniekus, kuri 

strādā pašvaldības izglītības iestādēs Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.”. 

5. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā: 

“9. Licenci izsniedz uz pieprasītāja pieteikumā norādīto laika periodu vai līdz telpu 

nomas līguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem.”. 

6. Izteikt noteikumu 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“12.4. vieta, telpa, aprīkojums, to apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst 

licencējamās izglītības programmas īstenošanai.”. 

7. Izteikt noteikumu 15.punktu šādā redakcijā: 

“15. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā pasažieru komercpārvadājumus ar 

taksometriem veic, saņemot speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti”. 

8. Svītrot noteikumu 16.punktu. 

9. Izteikt noteikumu 17.punktu šādā redakcijā: 

“Komercpārvadājumus ar taksometriem var veikt komersants, kuram 

komercpārvadājumos izmantojamais transportlīdzeklis reģistrēts turējumā vai 

īpašumā, ja transportlīdzeklim cita persona nav reģistrēta kā turētājs.”. 

10. Noteikumu 18.punktā svītrot vārdus “ar autobusiem (3.pielikums) vai”. 

11. Papildināt noteikumu 18.punktu ar 18.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“18.4. dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu;”. 

12. Papildināt noteikumu 18.punktu ar 18.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
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“18.5. paziņojumu par pārvadājumu tarifiem.”. 

13. Noteikumu 20.punktā aizstāt vārdus uz skaitļus “uz 5 (pieciem) gadiem” ar 

vārdiem uz skaitli “uz 4 (četriem) gadiem”. 

14. Svītrot noteikumu 21.punktu. 

15. Svītrot noteikumu 22.2.apakšpunktu. 

16. Svītrot noteikumu 22.4.apakšpunktu. 

17. Noteikumu 24.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“24. Licences kartīti izsniedz uz pārvadātāja iesniegumā pieprasīto termiņu, kas 

nepārsniedz: 

24.1. periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

avansa maksājums; 

24.2. periodu, par kuru samaksāta pašvaldības nodeva; 

24.3. taksometram piešķirtās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma 

termiņu.”. 

18. Svītrot noteikumu 25. punktu. 

19. Svītrot noteikumu 27.un 28.punktu. 

20. Noteikumu 33.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“33. Pašvaldība ir tiesīga atteikt izsniegt vai anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) 

pasažieru komercpārvadājumiem vai licences kartīti, ja: 

33.1. pārvadātājs nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tam ir 

pasludināts maksātnespējas process, tas atrodas likvidācijas procesā, kā arī tā 

saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta; 

33.2. pārvadātājam ir nodokļu parādi, kuru kopsumma pārsniedz likumā “Par 

nodokļiem un nodevām” noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot 

nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību; 

33.3. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā pārvadātājam ir 

nenomaksāts administratīvais sods ceļu satiksmē vai autopārvadātāju jomā; 

33.4. pašvaldība atkārtoti gada laikā pieņēmusi lēmumu par pārvadātāja 

speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes anulēšanu, izņemot gadījumus, kad tā 

anulēta pēc pārvadātāja iesnieguma; 

33.5. pārvadātājs iesniedzis iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) vai 

licences kartītes anulēšanu; 

33.6. pārvadātājs veic pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru laikā, kad 

tā speciālās atļaujas (licences) darbība ir apturēta; 

33.7. pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru veic autovadītājs, kurš nav 

reģistrēts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” 

uzturētajā taksometru vadītāju reģistrā, vai starp pārvadātāju un autovadītāju nav 

noslēgts darba līgums; 

33.8. pārvadātājs atkārtoti gada laikā administratīvi sodīts par šo noteikumu 

prasību neievērošanu; 

 33.9. atkārtoti gada laikā konstatēts, ka pārvadātājs veic pasažieru 

komercpārvadājumus ar transportlīdzekli, par kuru transportlīdzekļu un to vadītāju 

valsts reģistrā nav informācijas par šim transportlīdzeklim izsniegtu licences kartīti; 

 33.10. atkārtoti gada laikā konstatēts, ka pārvadātājs ar transportlīdzekli ir 

pārkāpis šajos noteikumos noteikto kārtību, kādā veicami pasažieru 

komercpārvadājumi ar taksometru;”. 

21. Izteikt noteikumu 37.punktu šādā redakcijā: 

“37. Šo noteikumu izpildi kontrolē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas 

pilsētas pašvaldības policija”, licencētu interešu un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu īstenošanas atbilstību saistošajiem noteikumiem kontrolē  Jelgavas 

pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde.”. 
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22. Svītrot noteikumu 38. punktā vārdus “apliecinājumi,”. 

23. Svītrot noteikumu 3. un 6.pielikumu. 

24. Izteikt noteikumu 1., 2. un 4. pielikumu šādā redakcijā (pielikumā). 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš 
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     1.pielikums 

 

 
 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 
 

LICENCE 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI 
 

IZSNIEGTA 

__________________________________________________________ 
(komersanta nosaukumus vai vārds uzvārds) 

 

__________________________________________ 
(reģistrācijas Nr. vai personas kods) 

 

Programmas nosaukums  ____________________________________ 

    ____________________________________ 

    ____________________________________ 

 

par tiesībām nodarboties interešu izglītības programmu īstenošanā 
 

Programmas īstenošanas adrese  _________________________________ 

 

Licences izsniegšanas datums ______________ 

 

Licences termiņš   ______________ 

 

Licences Nr.    ______________ 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors ___________ /V. Uzvārds/ 

 
         Z.V. 
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     2.pielikums 

 

 
 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 
 

LICENCE 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI 
 

IZSNIEGTA 

___________________________________________________________ 
(komersanta nosaukumus vai vārds uzvārds) 

 

___________________________________________ 
(reģistrācijas Nr. vai personas kods) 

 

Programmas nosaukums  ____________________________________ 

    ____________________________________ 

    ____________________________________ 

     

par tiesībām nodarboties pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā 
 

Programmas īstenošanas adrese  ______________________________________ 

 

Licences izsniegšanas datums ______________ 

 

Licences termiņš   ______________ 

 

Licences Nr.    ______________ 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors _____________ /V. Uzvārds/ 

 
         Z.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    4.pielikums 
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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 
 

SPECIĀLĀ ATĻAUJA (LICENCE) 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI 
 

 
IZSNIEGTA 

 

___________________________________________________________ 
(komersanta nosaukumus) 

 

___________________________________________ 
(reģistrācijas Nr.) 

 

par tiesībām veikt pasažieru komercpārvadājumus 

 

AR TAKSOMETRIEM 
 

Jelgavas pilsētā 
 

 

Licences izsniegšanas datums ______________ 

 

Licences termiņš   ______________ 

 

Licences Nr.    ______________ 

 

 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors _____________ /V. Uzvārds/ 

 
         Z.V.  

 

    
 

 


