
1.pielikums 
24.11.2016. Ilūkstes novada pašvaldības  

saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2016 

 
                 
  

 
 
 
 
 

                                     
 

LICENCE Nr. ____ 
PASAŽIERU  PĀRVADĀŠANAI  AR VIEGLO  TAKSOMETRU  
IL ŪKSTES NOVADA  ADMINISTRAT ĪVAJĀ TERITORIJ Ā 

 
 
Pārvadātājs:  
Reģ.Nr.  
Juridiskā adrese: 
Taksometra vadītājs:  
 

 
Ilūkstes novada pašvaldība atļauj pasažieru  

pārvadājumus ar vieglo taksometru 
 

marka ________________ valsts reģ.Nr. __________ 
 
 

Licence derīga no 20__.gada ____________ 
 līdz 20__.gada ____________ 

 
 

Licence bez licences kartiņas nav derīga! 
 

 
Domes priekšsēdētājs _____________ 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs S.Rāzna  

LATVIJAS REPUBLIKA 
IL ŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBA 

Reģistrācijas Nr.90000078782,  Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 

_________________ 
_________________ 
____________________ 
__________________



 
2.pielikums 

 24.11.2016. Ilūkstes novada pašvaldības  
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL ŪKSTES NOVADA  PAŠVALDĪBA  
LICENCES KARTĪTE  

Nr. _____________ 
 

PASAŽIERU  PĀRVADĀŠANAI  AR VIEGLAJIEM  TAKSOMETRIEM   
(VIEGLO  TAKSOMETRU)   

IL ŪKSTES NOVADA  ADMINISTRAT ĪVAJĀ TERITORIJ Ā 
 

Izsniegta saskaņā ar licenci Nr.________ 
Derīga no 20__.gada ________________ līdz 20__.gada ______________________  
Izsniegta (pārvadātājs) 
_____________________________________________________________________ (komersanta 
nosaukums, reģistrācijas Nr.; fiziskas personas vārds, uzvārds) 

Automašīnas marka__________________________  
Valsts reģistrācijas Nr.________________________ 
__________________________________________ 

(atzīme par transportlīdzekļa nomu) 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs _______________ 

 
 
Z.v. 
 
20__.gada _______________________ Licences kartītes Nr. __________________ 
 

 
Domes priekšsēdētājs S.Rāzna  

LATVIJAS REPUBLIKA 
IL ŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBA 

Reģistrācijas Nr.90000078782,  Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



 
3.pielikums 

24.11.2016. Ilūkstes novada pašvaldības  
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2016 

 
________________________________________________________ 

/fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums/ 
 

________________________________________________________ 
/fiziskai personai -personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas numurs/ 

 
_____________________________________________________________ 
/ fiziskai personai –deklarētās dzīvesvietas adrese, juridiskai personai - juridiskā adrese/ 

 
________________________________________________ 

/ kontaktpersona, tālruņa numurs/ 

 
IESNIEGUMS 

Ilūkstē 
 

__________________________  
(datums) 

IL ŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBAI 
 

 Lūdzu izsniegt/pārreģistrēt/anulēt (vajadzīgo pasvītrot) licenci pasažieru pārvadājumu 
veikšanai ar vieglajiem taksometriem Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.  
 

1. Pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks piemēroti šādi tarifi: 

1.1. Taksometra nolīgšanas tarifs  ________ euro; 

1.2. Dienas tarifs par kilometru  ___________ euro; 

1.3. Nakts tarifs par kilometru  _________ euro; 

1.4. Laika tarifs par vienu minūti  _________ euro 

 

2. Tarifs noteikts, lietojot vieglo taksometru skaitītāja tipu ___________________________ 

 
Pielikumā: 
1.Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija uz ___ lp.  
2.Licences pieprasītāja transportlīdzekļa vadītāja/vadītāju apliecības kopija uz ___lp. 
3.Transportlīdzekļa nomas līgums (ja licences pieprasītājs nav auto īpašnieks) uz ___ lp. 
 
Apliecinu, ka piekrītu personas datu apstrādei. 
____________________ ______________  _______________________ 
/juridiskai personai – amata nosaukums/        /paraksts/             / juridiskai personai –  paraksta atšifrējums/ 
 
Domes priekšsēdētājs S.Rāzna  



4.pielikums 
 24.11.2016. Ilūkstes novada pašvaldības  

saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2016 
 

________________________________________________________ 
/fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums/ 

 
________________________________________________________ 

/fiziskai personai -personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas numurs/ 
 

________________________________________________________ 
/ fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese, juridiskai personai - juridiskā adrese/ 

 
________________________________________________ 

/ kontaktpersona, tālruņa numurs/ 

 
IESNIEGUMS 

Ilūkstē 
__________________________  
(datums) 

IL ŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBAI 
 
 Lūdzu izsniegt/pārreģistrēt/anulēt (vajadzīgo pasvītrot) licences kartīti (kartītes) pasažieru 
pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.  
 

Licences Nr. ____________  
 
Licences derīguma termiņš _____________________________  

 
Pasažieru pārvadājumu veikšanai licences kartīte nepieciešama šādiem transportlīdzekļiem: 
 

Nr.p.k. Transportlīdzekļa 
marka 

Valsts 
reģistrācijas Nr. 

Transportlīdzekļa 
īpašnieks 

Licences kartītes 
darbības laiks 
no līdz 

1.      
2.      
3.      

 
Pielikumā:  
1. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija ar taksometra reģistrācijas numuru uz ___ lp. 
2. Transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases, kas reģistrēta Valsts 
ieņēmumu dienestā, kopiju uz ___lp. 
 
Ja transportlīdzeklis vairs neatrodas Jūsu īpašumā vai neesat tā turētājs, licences kartīte 5 dienu laikā 
jānodod Ilūkstes novada pašvaldībā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. 

Apliecinu, ka piekrītu personas datu apstrādei. 
_______________________ ______________  __________________________ 
/juridiskai personai – amata nosaukums/        /paraksts/                        / juridiskai personai –  paraksta atšifrējums/ 

Domes priekšsēdētājs        S.Rāzna 



5.pielikums 
24.11.2016. Ilūkstes novada pašvaldības  

saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2016 
 
 

Vieglā taksometra atšķir ības zīme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustratīvs piemērs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustratīvs piemērs 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs S.Rāzna  
 

 


