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IESNIEGUMS 
LICENCES KARTĪTES / EIROPAS KOPIENAS ATĻAUJAS KOPIJAS SAŅEMŠANAI 

Pasažieru komercpārvadājumu veikšanai 
 

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, Vaļņu iela 30, Rīga LV-1050 
 Rīga Cēsīs Daugavpils Liepāja  

Tālr. 67686455, 67686456 64123812 65428212 63489516  

Fakss: 67821107 64127805 65423770 63489520    20__.gada ______. __________________ 
 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Pārvadātāja nosaukums) 

 

Juridiskā adrese:___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Reģ. Nr. ________________Reģ. datums: ______________ 

Tel.:   __________________E-pasts:_________________ 

 

Pamatojoties uz pasažieru komercpārvadājumu licenci Nr.______________ ,kas derīga līdz___________  

Pamatojoties uz Eiropas kopienas atļauju Nr.________________  

lūdzu izsniegt sekojošiem transporta līdzekļiem 
□ licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā – PV 

□ Eiropas Kopienas atļaujas kopijas starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu - EP  

   
Nr. 

p.k. 
Transportlīdzekļa 

marka 
Transportlīdzekļa 

reģistrācijas Nr. 
Transportlī

dzekļa 

pilna masa 

Tehniskās 

apskates 

derīguma 

termiņš 

Nomas 

līguma 

termiņš 

PV  

EP 

Licences kartīti, EK 

atļaujas kopiju izsniegt 

no līdz 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Ja ir vairāk par 5 transporta līdzekļiem turpināt iesnieguma otrā pusē. 

Ja autotransporta līdzeklis vairs neatrodas pārvadātāja īpašumā vai turējumā vai tiek noņemts no uzskaites, pārvadātājs licences kartīti 15 dienu laikā nodod Autotransporta direkcijai. 

 

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 
 Transportlīdzekļa nomas līguma kopija(s)٭______________ gab., ja pārvadātājs nav īpašnieks vai nav minēts kā turētājs 

transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā; 

________________________________________________________________________________ 

 Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu „KOPIJA ٭

PAREIZA”, apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu. 

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa. Iesnieguma iesniedzējs:  

 
  ________________________________________________________                ____________________________________ 

     (vārds, uzvārds un amats)   (paraksts, zīmogs) 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

STARPTAUTISKAJIEM KRAVU KOMERCPĀRVADĀJUM 

 

Aizpilda direkcijas darbinieks 

Iesnieguma Nr: 4-6/________ ATD darbinieks: 

Iesn. saņemts:        Izsk. termiņš:   

Informācija par transp. līdz. datiem un teh. apskati pārbaudīta 

CSDD datu bāzē:  □. 
 

 

Saņēmu _________ gab. licences kartītes / EK atļaujas kopijas. 

Datums:  

Saņēmēja paraksts: 

Saņēmēja vārds uzvārds un amats, ja atšķiras no iesnieguma iesniedzēja. 

PASAŽIERU 
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Tabulas turpinājums 

 
Nr. 

p.k. 
Transportlīdzekļa 

marka 
Transportlīdzekļa 

reģistrācijas Nr. 
Transportlī

dzekļa 

pilna masa 

Tehniskās 

apskates 

derīguma 

termiņš 

Nomas 

līguma 

termiņš 

PV 

EP 

Licences kartīti, EP kopiju 

izsniegt 

no līdz 

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

 

 
               ____________________________________ 

       (paraksts, zīmogs)  

 


