LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
Rīgā 2011.gada 20.decembrī

Noteikumi №986
(prot. №75, 22.§)

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA
2004.GADA 20.APRĪĻA NOTEIKUMOS №327
«KĀRTĪBA, KĀDĀ VEICAMI PASAŽIERU
UN KRAVAS PAŠPĀRVADĀJUMI»
Izdoti saskaņā ar
Autopārvadājumu likuma
51.panta otro daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos №327 «Kārtība, kādā
veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi» (Latvijas Vēstnesis, 2004, 68; 2006, 101;
2010, 192) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu «komersants» (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
«pašpārvadājuma veicējs» (attiecīgā locījumā);
1.2. papildināt 2.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
«Pašpārvadājumu sertifikāts nav nepieciešams, ja šajā punktā minētos pašpārvadājumus
veic Nacionālie bruņotie spēki, lai nodrošinātu savu funkciju izpildi.»;
1.3. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
«4. Pašpārvadājumu sertifikāta (turpmāk - sertifikāts) derīguma termiņš nepārsniedz
piecus gadus.»;
1.4. papildināt 5.3.apakšpunktu aiz vārdiem «personas kods» ar vārdiem «vai dzimšanas
datums, ja personas kods nav piešķirts»;
1.5. papildināt noteikumus ar 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
«5.5. ja pasažieru pašpārvadājuma veicējs ir pašvaldības institūcija, - pašvaldības
institūcijas vadītāja rīkojumu vai tā apliecinātu kopiju, kurā norādīts brauciena mērķis, kas
saistīts ar pašvaldības funkciju veikšanu, plānotais brauciena maršruts, pasažieru saraksts vai
norāde, kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī un kādi dokumenti to apliecina.»;
1.6. izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
«7.1. rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda pašpārvadājuma veicēju (fiziskajām
personām - vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, ja personas kods nav
piešķirts, juridiskajām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) un
autotransporta līdzekļus (marka, modelis, izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numurs un
identifikācijas (šasijas) numurs), par kuriem nepieciešams saņemt sertifikāta kopijas, kā arī
vēlamo sertifikāta derīguma termiņu;»;
1.7. svītrot 7.3.apakšpunktu;
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1.8. izteikt 7.1punktu šādā redakcijā:
«7.1 Lai pieņemtu lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai pārreģistrāciju uz jaunu
termiņu, institūcija pārbauda transportlīdzekļa reģistrācijas datus valsts akciju sabiedrības
«Ceļu satiksmes drošības direkcija» uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts
reģistrā, kā arī pārliecinās par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates datiem.
Transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim jāatbilst vērtējumam «0» vai «1». Pašpārvadājuma
veicējam ir tiesības pašam iesniegt institūcijā transportlīdzekļa reģistrācijas un
transportlīdzekļa tehniskās apskates dokumentus.»;
1.9. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
«11. Ja mainās sertifikātā norādītā informācija, pašpārvadājuma veicējs 15 dienu laikā no
informācijas maiņas dienas sertifikāta nomaiņai iesniedz šo noteikumu 7.1.apakšpunktā
minēto iesniegumu un to dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus), kuri apstiprina mainīto
informāciju (izņemot dokumentus, kuros ietvertie dati ir iekļauti valsts reģistros).»;
1.10. papildināt noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā:
«25. Līdz 2011.gada 31.decembrim izsniegtie sertifikāti pasažieru iekšzemes/kravu
pašpārvadājumiem ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.»;
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1.11. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

«PIELIKUMS
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa
noteikumiem №327
Sertifikāta paraugs pasažieru iekšzemes/kravu pašpārvadājumiem
(pirmā lapa)

LV

institūcijas nosaukums

SERTIFIKĀTS Nr.
pasažieru iekšzemes / kravas pašpārvadājumiem
Šis sertifikāts dod tiesības pašpārvadājuma veicējam
(pašpārvadājuma veicēja nosaukums, pilna adrese)

veikt pašpārvadājumus ar autotransporta līdzekli ar valsts reģistrācijas Nr.
,
ievērojot, ka:
- pārvadājums tiek veikts bez maksas,
- pārvadājumi minētajam pašpārvadājuma veicējam ir tikai papilddarbība,
- autotransporta līdzeklis ir pašpārvadājuma veicēja īpašums/nomas līguma
priekšmets,
- autotransporta līdzekli vada pašpārvadājuma veicējs vai pašpārvadājuma
veicēja darbinieks.
Sertifikāts derīgs no
Izsniegts

(datums)

(izsniegšanas vieta un datums)
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(datums)

(institūcijas zīmogs un amatpersonas paraksts)
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(otrā lapa)
Vispārīgie noteikumi
1. Sertifikāts tā turētājam dod tiesības veikt pasažieru iekšzemes/kravu pašpārvadājumus
ar sertifikātā norādīto autotransporta līdzekli.
2. Veicot pašpārvadājumus, autotransporta līdzekļa vadītājs papildus dokumentiem, kas
noteikti normatīvajos aktos par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi, glabā autotransporta
līdzeklī šādus dokumentus:
2.1. sertifikāta oriģinālu, kurā norādīts attiecīgā autotransporta līdzekļa reģistrācijas numurs;
2.2. autotransporta līdzekļa vadītāja darba līgumu vai tā izrakstu, ja autotransporta
līdzekli nevada pats pašpārvadājuma veicējs;
2.3. ja pašpārvadājuma veicējs autotransporta līdzekli nomā, - autotransporta līdzekļa
nomas līgumu vai tā izrakstu, kurā norādīts autotransporta līdzekļa iznomātāja un nomnieka
nosaukums (fiziskajām personām - vārds, uzvārds un personas kods vai dzimšanas datums,
ja personas kods nav piešķirts), nomas līguma noslēgšanas datums un derīguma termiņš, kā
arī informācija par autotransporta līdzekli (marka, modelis, izlaiduma gads, valsts
reģistrācijas numurs un identifikācijas (šasijas) numurs). Minētais līgums vai tā izraksts nav
nepieciešams, ja pašpārvadājuma veicējs autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecībā
norādīts kā turētājs;
2.4. citus dokumentus, kuros norādīts, ka krava ir pašpārvadājuma veicēja īpašums vai
pašpārvadājuma veicējs to nopircis, iznomājis (izīrējis), izgatavojis vai pārstrādājis;
2.5. ja pasažieru pašpārvadājuma veicējs ir pašvaldības institūcija, - pašvaldības
institūcijas vadītāja rīkojumu vai tā apliecinātu kopiju, kurā norādīts brauciena mērķis, kas
saistīts ar pašvaldības funkciju veikšanu, plānotais brauciena maršruts, pasažieru saraksts vai
norāde, kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī un kādi dokumenti to apliecina.
3. Sertifikātu nedrīkst nodot lietošanā trešajai personai.
4. Veicot starptautiskos pašpārvadājumus, pašpārvadājuma veicējs papildus Ministru
kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.327 “Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas
pašpārvadājumi” noteiktajām prasībām ievēro starptautiskajos nolīgumos par
autopārvadājumiem un ceļu satiksmi noteiktās prasības.»
2. Šo noteikumu 1.11.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents
Satiksmes ministrs
Publikācija: «Latvijas Vēstnesis», 2011, №204.
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V.Dombrovskis
A.Ronis

