
Apstiprināts 

valsts SIA "Autotransporta direkcija" 

valdes sēdē 2017.gada  19.maijā 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” saimnieciskās 

darbības ietvaros sniegto pakalpojumu cenrādis 

  

 Nr. 

p.k. 
 Maksas pakalpojuma veids  Mērvienība 

 Izcenojums ar 

PVN (euro)* 

 1.  Izdoto grāmatu, brošūru realizācija       

 1.1.  Normatīvo dokumentu sakopojums „Bīstamo 

kravu autopārvadājumu noteikumi (ADR)” I un II 

daļa 

 1 komplekts  60.26 

 1.2.  Normatīvo dokumentu sakopojums kompaktdiska 

formātā „Bīstamo kravu autopārvadājumu 

noteikumi (ADR)” I un II daļa 

 1 komplekts  7.30 

 2.  Izziņu izsniegšana un dokumentu kopiju 

izgatavošana 

      

 2.1.  Kopēšana un laminēšana:       

 2.1.1.  A4 formāta kopēšana  1 lpp.  0.22 

 2.1.2.  A3 formāta kopēšana    1 lpp.  0.29 

 2.1.3.  A4 formāta laminēšana  1 gab.  0.59 

 2.1.4.  A5 formāta laminēšana    1 gab.  0.43 

 2.1.5.  A7 formāta laminēšana  1 gab.  0.34 

 2.2.  Rakstiskas izziņas izsniegšana  1 izziņa  6.03 

 2.3.  Rakstiskas izziņas izsniegšana, ja tās 

sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu 

sagatavošanas metodes un atlases kritērijus 

 1 izziņa  14.63 

 2.4.  Sagatavoto dokumentu sūtīšana pa pastu 

ierakstītā vēstulē, sūtījuma adresāta maiņa (līdz 

250g), pēc klienta pieprasījuma** 

1 sūtījums 7.60 

 2.5.  Digitālās kartes nosūtīšana kā ierakstīts pasta 

sūtījums, sūtījuma adresāta maiņa (līdz 50g)** 

1 sūtījums 3.15 

 2.6.  Digitālās kartes nosūtīšana kā apdrošināts pasta 

sūtījums, sūtījuma adresāta maiņa (līdz 50g)** 

1 sūtījums 6.21 

 2.7.  Sagatavoto dokumentu sūtīšana ar pakomātu 

Latvijas robežās*** 

1 sūtījums 3.15 
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 3.  Konsultāciju un metodiskās palīdzības 

sniegšana 

      

 3.1.  Konsultācijas un ieteikuma sniegšana  1 stunda  34.43 

 

 3.2.  Tulkošana no svešvalodas valsts valodā  1800 zīmes  8.61 

 3.3.  Lekcijas un apmācības (par vienu cilvēku; grupā 

ne mazāk kā 10 cilvēku) 

 1 akadēmiskā 

stunda 

 8.61 

 4.  Veidlapu realizācija       

 4.1.  CMR pavadzīmes:       

 4.1.1  komplekts no 6 pavadzīmēm  1 komplekts  0.52 

 4.1.2.  komplekts no 12 pavadzīmēm  1 komplekts  1.03 

 5.  Semināru organizēšana       

 5.1.  Telpas nr.229 īslaicīga izīrēšana semināriem  1 diena 68.87 

 5.2.  Telpas nr.229 īslaicīga izīrēšana semināriem ar   

prezentācijas tehniku un inventāru 

1 diena 103.30 

6. Datu apmaiņa   

6.1. Autotransporta direkcijas informācijas sistēmas 

tiešsaistes datu apmaiņas pieslēguma izmantošana 

1 mēnesis 181.50*** 

  

* šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma 41.panta pirmās daļas 1.punktu.  

 

**apstiprināts 2019.gada 9.decembra valdes sēdē un stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī 

 

*** apstiprināts 2021.gada 18.janvāra valdes sēdē un stājas spēkā 2021.gada 1.februārī 

 

****lietotājiem, kuri ir reģistrējuši tīmekļvietni vai mobilo lietotni Autopārvadātāju 

informatīvajā datubāzē, veikuši reģistrācijas apmaksu saskaņā ar 2018. gada 18. decembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 848 “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

"Autotransporta direkcija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu 

cenrādis”, maksa nosakāma proporcionāli, dalot pakalpojuma mēneša maksu ar reģistrēto 

uzņēmumu skaitu, kas izmanto pakalpojumu. Pakalpojuma izcenojums tiek pārskatīts brīdī, kad 

mainās pakalpojuma izmantotāju skaits un piemērojams no nākamā kalendārā mēneša. 

Apstiprināts 2020.gada 15.septembra valdes sēdē. 

 

 

 

 

 Valdes priekšsēdētājs       K.Godiņš 


