1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 26.jūnija
noteikumiem Nr.380

Iesniegums tūrisma aģenta, tūrisma operatora licencēšanai un tūrisma pakalpojuma
sniedzēja, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, reģistrācijai datubāzē
Iesniegums aizpildīts 2018. gada 14. jūlijā

1. Darbības veids (atzīmēt ar X atbilstošo):
Tūrisma operators

X

Tūrisma aģents

X

Tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kas sekmē saistītus tūrisma
pakalpojumus

2. Informācija par tūrisma aģentu, tūrisma operatoru vai tūrisma pakalpojuma sniedzēju, kas sekmē
saistītus tūrisma pakalpojumus:
2.1. aizpilda, ja tūrisma aģents, tūrisma operators vai
tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kas sekmē saistītus
tūrisma pakalpojumus, ir juridiska persona:

2.2. aizpilda, ja tūrisma aģents, tūrisma operators vai
tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kas sekmē saistītus
tūrisma pakalpojumus, ir fiziska persona:

Nosaukums (firma)
Filiāles firma1
Komersanta preču zīme
Reģistrācijas kods/reģistrācijas
numurs komercreģistrā (vai
līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā
Eiropas Savienības valstī, kurā
juridiskā persona ir reģistrēta)
NACE 2. red. kods
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Kontaktinformācija:
tālruņa numurs
faksa numurs
elektroniskā pasta adrese
Dibināšanas gads

Vārds, uzvārds
Personas kods
Reģistrācijas numurs

Deklarētās dzīvesvietas adrese
Kontaktinformācija:
tālruņa numurs
faksa numurs

elektroniskā pasta adrese

Piemērs: aizpilda juridiska persona

Nosaukums (firma)

SIA “VIRZIENS”

Filiāles firma1
1

Norāda, ja filiāles
nosaukums (firma) atšķiras
no juridiskās personas
nosaukuma (firmas).

Komersanta preču zīme

VIRZIENS

Reģistrācijas kods/reģistrācijas numurs
komercreģistrā (vai līdzvērtīgā kompetentā
iestādē citā Eiropas Savienības valstī, kurā
juridiskā persona ir reģistrēta)

40001234567

NACE 2. red. kods

79.11

Juridiskā adrese

Talsu iela 1, Rīga, LV-1002

Faktiskā adrese

Talsu iela 1, Rīga, LV-1002

Kontaktinformācija:
tālruņa numurs
faksa numurs
elektroniskā pasta adrese
Dibināšanas gads

+371 67123456
virziens@inbox.lv
2002

http://www.csb.gov.lv/node/29900/list/4/0

3. Informācija par tūrisma pakalpojumu tirdzniecības vietu un tīmekļvietnes adresi:

Nr. Tūrisma pakalpojumu tirdzniecības vietas (-u) adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, faksa
p.k. numurs, elektroniskā pasta adrese)
1. Talsu iela 1, Rīga, LV-1002; 67123456; virziens@inbox.lv
2. Rēzeknes iela 1, Rīga, LV – 1073; 67321654; virziens@inbox.lv

Tirdzniecības tīmekļvietnes adrese:

www.virziens.lv

4. Informācija par tūrisma operatoriem, kuru vārdā vai uzdevumā tūrisma aģents piedāvā
pārdošanai vai pārdod tūrisma operatora apvienotus kompleksus tūrisma pakalpojumus:
Aizpilda tūrisma aģents, ja ir noslēgti attiecīgie līgumi *

Nosaukums (firma) vai
Nr. vārds, uzvārds
p. k. (ja tūrisma operators ir
fiziska persona)

! ja TA, kas UZSĀK SAIMNIECISKO

DARBĪBU tūrisma pakalpojuma
jomā, šādu līgumu ar tūrisma operatoru nav noslēdzis pirms iesnieguma
iesniegšanas tūrisma aģenta reģistrācijai datubāzē un speciālās atļaujas
(licences) saņemšanai, tad
- tūrisma aģents līgumu ar tūrisma operatoru noslēdz viena gada laikā pēc
lēmuma pieņemšanas par tūrisma aģenta reģistrāciju datubāzē un speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu
un
- līguma kopiju vai rakstisku apliecinājumu no tūrisma operatora iesniedz
Centrā 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Reģistrācijas numurs vai
personas kods
Juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas
(ja tūrisma operators ir
adrese (ja tūrisma operators ir fiziska persona)
fiziska persona)

Pilnvarojuma
termiņš

1.

SIA «ABCDE»

40001112223

Rīgas iela 12, Rīga, LV - 1234

BEZTERMIŅA

2.

SIA «FGHIGK»

40005673214

Siguldas iela 55, Rīga, LV - 2143

05.05.2019

5. Informācija par pasažieru pārvadājumu piedāvāšanu (atzīmēt ar X atbilstošo):
(Aizpilda tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, un tūrisma pakalpojuma sniedzējs,
kas nav reģistrēts Eiropas Savienības teritorijā, bet pārdod vai piedāvā pārdošanai kompleksus vai saistītus tūrisma
pakalpojumus Latvijas Republikā, vai kas jebkādā veidā šādu darbību vērš uz Latvijas Republiku )
Piedāvāju pasažieru pārvadājumus

ietekme nodrošinājuma apmēru

X Nepiedāvāju pasažieru pārvadājumus

6. Vēlos saņemt licenci (atzīmēt ar X atbilstošo):
(Aizpilda tūrisma operators un tūrisma aģents, kas saņem speciālo atļauju (licenci))
X Elektroniska dokumenta formā
Papīra dokumenta formā

7. Apliecinu, ka tūrisma pakalpojuma sniedzējs atbilst Ministru kabineta 2018. gada ___ noteikumu Nr. ____"Noteikumi par
kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu
sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" 2. punktam.
2.1. tam nav pasludināts maksātnespējas process;

2.2. tas neatrodas likvidācijas procesā;

2.3. tam nav apturēta vai izbeigta saimnieciskā darbība; 2.4. tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kuru
kopsumma pārsniedz 150 euro;
2.5. tūrisma pakalpojuma sniedzējs (fiziska persona) vai tūrisma pakalpojuma sniedzēja (juridiska persona) padomes vai valdes
loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs pēdējo piecu gadu laikā pirms šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas
brīža nav bijis tādas juridiskās personas pārvaldes institūcijas loceklis, kurai pasludināts juridiskās personas maksātnespējas
process;
2.6. tūrisma operatoram ir nodrošinājums visu to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji vai kuri veikti ceļotāju
vārdā, ciktāl tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu
likviditātes problēmu dēļ;
2.7. tūrisma pakalpojuma sniedzējam, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, ir Tūrisma likuma 16. panta trešajā daļā minētais nodrošinājums;
2.8. tūrisma pakalpojuma sniedzējs (fiziska persona), vai tūrisma pakalpojuma sniedzēja padomes vai valdes loceklis vai
pārstāvēttiesīgais biedrs (komersants), nav sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko paredzēta atbildība
Krimināllikuma XVIII vai XIX nodaļā, 272., 274., 275., 275.1 vai 280. pantā, un to sodāmība nav dzēsta;
2.9. attiecībā uz tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru pēdējā gada laikā nav pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences)
anulēšanu un izslēgšanu no datubāzes vai attiecībā uz tūrisma pakalpojuma sniedzēju, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus,
pēdējā gada laikā nav pieņemts lēmums par izslēgšanu no datubāzes.

8. Apstiprinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

9. Pielikumā (atzīmēt ar X, ja attiecināms):
Viens no veiksmīgas licencēšanas
un reģistrācijas nosacījumiem ir
PIETIEKAMS nodrošinājums
(garantija), tādēļ īpaša uzmanība
tiks pievērsta uzņēmumu
iepriekšējo gadu finanšu datiem
un finanšu rādītājiem.
AICINĀM Jūs, iesniedzot Centrā
dokumentus, kopā ar
apdrošināšanas polisi vai
kredītiestādes garantiju uzreiz
norādīt arī apgrozījumu par
iepriekšējo gadu komplekso
tūrisma pakalpojumu jomā
un/vai saistīto tūrisma
pakalpojumu jomā un pēdējo 6
mēnešu apgrozījumu komplekso
un/vai saistīto tūrisma
pakalpojumu jomā (ja
iespējams).

Izziņa par kriminālo sodāmību;

X

X

Tikai ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs (ja tūrisma pakalpojuma
sniedzējs ir fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis, vai
pārstāvēttiesīgais biedrs (ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir juridiskas
persona) ir ĀRVALSTNIEKS.
- Izziņu izsniedz personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde,
kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem,
- Izziņa izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma
iesniegšanas Centrā.

Apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas kopija;

Tūrisma operatoriem un
tūrisma pakalpojuma
sniedzējam, kas sekmē
saistītus tūrisma
pakalpojumus

Līguma ar tūrisma operatoru kopija vai apliecinājums no tūrisma
operatora;
tūrisma aģentiem

citi dokumenti (norādīt kādi) PIEMĒRAM – valsts nodevas (40 EUR) maksājumu
apliecinājums – bankas apstiprināts maksājuma uzdevums

Maksā TIKAI tūrisma operatori un tūrisma aģenti

Licencēšanas un /vai reģistrācijas procesā
samaksas fakts tiks pārbaudīts Valsts kases kontā !

Atbildīgā persona

(amats)
Z.

(vārds, uzvārds)

v.2

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda,
ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
2

(paraksts)

