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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

           Ilūkstē 

 

2016.gada 24.novembrī                                           Nr. 3 /2016 
              prot. Nr.16, 7.§ 

 
 

PRECIZĒTI  
ar Ilūkstes novada domes 
26.01.2017. lēmumu Nr.3 

(prot.Nr. 1, 3.§)  
 

 
„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” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, 
21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu, 

 43.panta trešo daļu un 
 Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto daļu 

 
 

I. Vispār īgie jautājumi 
 
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ilūkstes novada pašvaldība izsniedz licences un 

licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ilūkstes novada 
administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences un licences kartītes tiek 
pārreģistrētas, anulētas vai to darbība tiek apturēta uz laiku. 

2. Lai veiktu pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Ilūkstes novada administratīvajā 
teritorijā, pārvadātājam ir jāsaņem speciālā licence vieglo taksometru pārvadāšanai Ilūkstes 
administratīvajā teritorijā.  
 

 
II. Licences un licences kart ītes piešķiršanas un izsniegšanas kārt ība 

 
3. Vieglo pasažieru taksometru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu maksimālie tarifi Ilūkstes 

novada administratīvajā teritorijā – taksometra nolīgšanas tarifs (iekāpšana) – 1,50 euro 
(ieskaitot PVN), maksa par vienu kilometru ( d i e n a s  t a r i f s ) – 0,70 euro (ieskaitot PVN), 
maksa par vienu kilometru ( n a k t s  t a r i f s ) – 0,85 euro (ieskaitot PVN), laika tarifs par 
minūti – 0,15 euro (ieskaitot PVN). 

4. Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ilūkstes novada 
administratīvajā teritorijā (1.pielikums) un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar 
vieglajiem taksometriem Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā (2.pielikums) izsniedz, 
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pārreģistrē, anulē vai tās darbību aptur uz laiku Ilūkstes novada pašvaldība (turpmāk 
tekstā – Pašvaldība). 

5. Licences saņemšanai nepieciešamie dokumenti ir iesniedzami Ilūkstes novada pašvaldībā. 
Licences un licences kartītes paraksta Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.  

6. Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājam 
Ilūkstes novada pašvaldībā jāiesniedz: 

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. 
8. Ja licences pieprasītājs nav iesniedzis visus 8 .punktā minētos dokumentus, tad Pašvaldībai ir 

tiesības neizskatīt pieteikumu un/vai nodot pieteikumu iesniedzējam trūkumu novēršanai.  
9. Pašvaldība izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences un licences kartītes 

izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu 14 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas 
dienas. 

10. Licence pārvadātājam tiek izsniegta uz vienu gadu, skaitot no licences izsniegšanas dienas.  
11. Licences kartīte uz pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek piešķirta ne ilgāk kā uz 

transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates laiku. 
12. Licenci pārvadātājam izsniedz, kā arī licenci pārreģistrē 5 darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, par to iepriekš iekasējot maksu 20,00 euro apmērā par licences 
izsniegšanu, 7,00 euro apmērā par licences pārreģistrēšanu, par katras licences kartiņas 
izsniegšanu, kuras darbības termiņš ir ilgāks par trim mēnešiem, noteikta maksa 5,00 euro, 
par licences kartiņu izsniegšanu, kuru darbības termiņš ir trīs mēneši vai mazāks, noteikta 
maksa 3,00 euro, iepriekšminētās summas iemaksājamas Ilūkstes novada pašvaldības budžetā. 

13. Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas Pašvaldība pārvadātājam izsniedz protokolu, uz kura 
pamata pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem. 

14. Licences kartītes tiek izsniegtas 5 darba dienu laikā pēc tam, kad licences kartītes 
pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem un iesniedzis 
Pašvaldībai to apliecinošus dokumentus: 
14.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija ar taksometra reģistrācijas numuru; 
14.2. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopija; 
14.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija ar atzīmi par tā tehniskā 

stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai. 
 

 
III.  Licences un licences kart ītes pārreģistrācijas kārt ība 

 
15. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Pašvaldība ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci, pagarinot tās 

derīguma termiņu uz laiku līdz vienam gadam, kā arī pārreģistrēt iesniegto licences kartīti, 
pagarinot tās derīguma termiņu līdz 6 mēnešiem. 

16. Lai licenci un licences kartīti pārreģistrētu, pārvadātājs, ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms 
esošās licences vai licences kartītes derīguma termiņa beigām, iesniedz Ilūkstes novada 
pašvaldībā pieteikumu (3. un 4.pielikums).  
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17. Pieteikums tiek izskatīts 5 darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas. 
18. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, pārvadātājs 

iesniedz pašvaldībā pieteikumu (4.pielikums).  
 
 

IV.  Licences un licences kart ītes darbības apturēšana uz laiku  un anulēšana 
 

19. Jautājumu par licences un licences kartītes anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz laiku, 
izskata Pašvaldība. Maksa par licenci šajos gadījumos netiek atmaksāta. 

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. 

24. Ja licence tiek apturēta uz laiku vai anulēta, tā jānodod Ilūkstes novada pašvaldībā lēmumā 
noteiktajā termiņā. Ja licences darbība tiek apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma 
paziņošanas dienas. 

25. Ja licences kartīte tiek apturēta uz laiku vai anulēta, tā jānodod Ilūkstes novada pašvaldībā 
lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku, termiņš tiek 
skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas. 
 

 
V. Licences un licences kart ītes glabāšana un nodošana 

 
26. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Pašvaldība, pēc pārvadātāja rakstiska 

pieprasījuma, izsniedz jaunu licenci vai licences kartīti, kuras termiņš netiek pagarināts. 
 
 
VI. Administrat īvā atbild ība par saistošo noteikumu pārk āpšanu un sodu uzlikšanas 

kārt ība 

27. Ilūkstes novada domes Administratīvās komisija kontrolē šo saistošo noteikumu prasību izpildi, 
sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus un uzliek administratīvos sodus par šo saistošo 
noteikumu pārkāpšanu. 

 
VII.  Noslēguma jautājumi 

 
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ilūkstes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Il ūkstes Novada Vēstis”.  
 

Domes priekšsēdētājs        Stefans Rāzna 
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Ilūkstes novada pašvaldības 24.11.2016. 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”  
paskaidrojuma raksts 

 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti sakarā ar uzņēmēju vēlmi 
īstenot uzņēmējdarbību Ilūkstes novadā - veikt 
pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem.  
Autopārvadājumu likuma 35.panta 1. un 2. punkts 
nosaka, ka pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru 
drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo 
atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldība. Pašvaldība 
apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo taksometru 
stāvvietu izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības 
atšķirības zīmi un tās izvietojumu ārpusē uz taksometra 
virsbūves. Speciālā atļauja (licence) dod tiesības veikt 
vieglo taksometru pārvadājumus tikai attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz 
jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ilūkstes 
novada pašvaldība izsniedz licences un licences 
kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem 
taksometriem Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, 
kā arī kārtību, kādā licences un licences kartītes 
tiek pārreģistrētas, anulētas, vai to darbība tiek 
pārtraukta uz laiku, kārtību, kādā apstiprina konkrēto 
 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski 
neietekmē. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldību teritorijā 

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un 
juridiskajām personām Ilūkstes novada administratīvajā 
teritorijā. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      Stefans Rāzna 

 


