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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 26.janvār ī                                                                                         Nr. 3 
                                                                                         prot. Nr.1, 3.§  
 
Par saistošo noteikumu  Nr. 3/2016  “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem 

licencēšanas, licenču un licenču kart īšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības 
apturēšanas kārt ību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Il ūkstes 

novadā”  precizēšanu 
 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 30.12.2016. atzinumu Nr. 18-
6/9815 par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2016 “Par pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai 
darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes 
novadā” tika konstatēts, ka ir jāprecizē šo saistošo noteikumu tiesiskais pamatojums, papildinot 
atsauci ar Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu. Atzinumā vērsta uzmanība uz to, ka 
vairāki no saistošajos noteikumos sākotnēji ietvertajiem punktiem ir atrunāti citos Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos, tāpēc tos nav nepieciešams atsevišķi ietvert arī šajos saistošajos 
noteikumos.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu un ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 23.01.2017. atzinumu (prot. Nr.2, 5.A§), ar 15 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, 
Pēteris Makaveckis, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Inese Vuškāne, Inese Ziediņa, Andis 
Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Kristaps Averjanovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nolēma:     

1. Izdar īt Ilūkstes novada pašvaldības 24.11.2016. saistošajos noteikumos Nr. 3/2016 “Par 
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu 
izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo 
taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes novadā” šādus grozījumus: 
1.1.  papildināt saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci ar Autopārvadājuma likuma 

39.panta piekto daļu. 
1.2.  svītrot saistošo noteikumu 1.punktu. 
1.3.  svītrot saistošo noteikumu Nr.3/2016 3.punktā vārdu “gaidīšana”. 
1.4.  svītrot saistošo noteikumu Nr.3/2016 7.punktu. 
1.5.  precizēt saistošo noteikumu Nr.3/2016 8.punktā noteiktās prasības, izsakot tās divos 

atsevišķos punktos šādā redakcijā: 
“6. Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences 
pieprasītājam Ilūkstes novada pašvaldībā jāiesniedz: 
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6.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3.pielikums);  
6.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 
6.3. licences pieprasītāja transportlīdzekļa vadītāja/vadītāju apliecības kopija; 
6.4. transportlīdzekļa nomas līgums, ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma 
iesniedzējam”.  
“7. Lai saņemtu licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, 
licences kartītes pieprasītājam Ilūkstes novada pašvaldībā jāiesniedz: 
7.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (4.pielikums);  
7.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija ar taksometra reģistrācijas numuru 
(uzrādot oriģinālu); 
7.3. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases, kas reģistrēta 
Valsts ieņēmumu dienestā, kopija”. 

1.6. svītrot saistošo noteikumu Nr.3/2016 8.2., 8.6., 8.7. un 8.8. apakšpunktus. 
1.7. papildināt saistošo noteikumu Nr.3/2016 8.9.apakšpunktu pēc vārda “pases” ar vārdiem 
”kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā” un izteikt to šādā redakcijā: 

“7.3. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases, kas reģistrēta Valsts 
ieņēmumu dienestā, kopija”. 
1.8. svītrot saistošo noteikumu Nr.3/2016 19.punktā norādīto atsauci uz 3.pielikumu, kā arī 
šo saistošo noteikumu 3.pielikumā noteikto prasību norādīt transportlīdzekļu sarakstu 
licences izsniegšanai, pārreģistrēšanai vai anulēšanai. 
1.9. precizēt saistošajos noteikumos Nr.3/2016 noteiktos licences apturēšanas noteikumus 
no licences kartītes apturēšanas noteikumiem, kā arī licences anulēšanas noteikumus no 
licences kartītes anulēšanas noteikumiem, izsakot tos šādā redakcijā: 
“20. Licences darbību var apturēt: 
20.1. uz laiku līdz 3 mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru 
komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības”. 
“21. Licences kartītes darbību var apturēt: 
21.1. uz laiku līdz 3 mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru 
komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības; 
21.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja 
pasažieru komercpārvadāšanai izmantotajam transporta līdzeklim ir beidzies tehniskās 
apskates termiņš”. 
“22. Licenci var anulēt, ja: 
22.1. pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu”. 
“23. Licences kartīti var anulēt, ja: 
23.1. pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu vai piesaka kartītes anulēšanu 
pieteikumā sakarā ar automašīnas maiņu un transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru 
komercpārvadāšanai, tiek noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura 
zīmes nodotas CSDD”. 
1.10. svītrot saistošo noteikumu Nr.3/2016 22.2.apakšpunktu. 
1.11. svītrot saistošo noteikumu Nr.3/2016 22.3.apakšpunktu. 
1.12. svītrot saistošo noteikumu Nr.3/2016 24., 25. un 28.punktu. 
1.13. svītrot saistošo noteikumu Nr.3/2016 29., 30. un 31.punktu. 
1.14. papildināt saistošos noteikumus Nr. 3/2016 ar 28.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
“28. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ilūkstes novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Il ūkstes Novada Vēstis””. 
1.15. precizēt saistošo noteikumu 3/2016 VII nodaļas nosaukumu vārdu “noteikumi” aizstājot 
ar vārdu “jautājumi”. 
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2. Atbilstoši VARAM atzinumā norādītajam, un, ņemot vērā lēmumā augstāk minētos 
24.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 3/2016 precizējumus, apstiprināt 24.11.2016. saistošos 
noteikumus Nr.3/2016 jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu. 

3.  Uzdot Lietvedības nodaļas vadītājai Irēnai Bogdanovai triju dienu laikā pēc saistošo 
noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai un sagatavot publicēšanai pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Il ūkstes Novada Vēstis”. 

4. Publicēt saistošos noteikumus Ilūkstes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Il ūkstes 
Novada Vēstis”. 

 

Pielikumā:  

1. Precizētie 24.11.2016. saistošie noteikumi Nr.3/2016 “Par pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas 
vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem 
Ilūkstes novadā” ar pielikumiem uz 8 lapām. 

2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas. 

 

Sēdes vadītājs                                                                                      Stefans Rāzna 


