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KULDĪGĀ 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Kuldīgas novada Domes 
2016.gada 26.maija sēdes lēmumu 

(prot.Nr.5., p.11.) 
 
 

Saistošie noteikumi Nr.2016/7 
„Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā” 

(precizētā redakcijā, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 30.06.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr.7,,p.34)) 

Izdoti saskaņā ar  
Ceļu satiksmes likuma 9.panta trešo daļu un  

10.panta pirmās daļas 1.punktu  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti specializētie tūristu 
transportlīdzekļi, apstiprināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto tūristu 
transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu 
izmantošanas nosacījumus. 

2. Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā pašvaldības noteiktajā maršrutā drīkst braukt 
saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi. 

3. Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā izmantojamos specializētos tūristu 
transportlīdzekļus reģistrē Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija, kas veic specializēto 
tūristu transportlīdzekļu un to piekabju uzskaiti, fiksējot katra specializētā tūristu 
transportlīdzekļa vilcēja un piekabes tehniskos datus un datus par transportlīdzekļa īpašnieku vai 
turētāju. 

4. Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli transportlīdzekļa īpašniekam vai 
turētājam (līzinga līguma gadījumā) jāiesniedz Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisijā: 

4.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (1.pielikums); 
4.2. dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma 

(līzinga līguma gadījumā) tiesības; 
4.3. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus). 
5. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par specializētā tūristu 

transportlīdzekļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam atbilstošu reģistrācijas dokumentu, vai 
pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli, ja nav iesniegti 
nepieciešamie dokumenti saskaņā ar saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumiem. 

6.Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, personai, kura plāno veikt 
pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli (turpmāk – pakalpojuma 
sniedzējs), jāiesniedz Kuldīgas novada Domes Transporta komisijā: 

6.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (2.pielikums); 
6.2. dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma 

tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa 
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reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga 
līguma gadījumā) atšķiras no pakalpojuma sniedzēja datiem; 

6.3. specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma. 
7. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt 

maršrutu, ja: 
7.1. var tikt būtiski traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki; 
7.2. var tikt apdraudēta satiksmes drošība; 
7.3. maršruta apstiprināšana nav pieļaujama no pilsētbūvniecības, kultūras pieminekļu 

aizsardzības un/vai vides aizsardzības viedokļa. 
     8. Maršruts tiek apstiprināts uz periodu līdz divpadsmit mēnešiem. 
     9.Kuldīgas novada Domes Transporta komisija pieņem lēmumu par maršruta apstiprināšanu, 
kurā norāda: 

9.1. specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas numuru; 
9.2. maršrutu un periodu, uz kādu maršruts ir apstiprināts; 
9.3. specializētā tūristu transportlīdzekļa pieļaujamo braukšanas ātrumu. 
10. Lēmums par specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanu stājas spēkā 

dienā, kad ir izpildīts turpmāk minētais nosacījums, ko apliecina Kuldīgas novada Domes 
Transporta komisija uz lēmuma: pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis Kuldīgas novada Domes 
Transporta komisija spēkā esoša apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par 
specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. 

11. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija lēmumu par specializētā tūristu 
transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanu var atcelt, ja: 

11.1. specializētais tūristu transportlīdzeklis nav aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām; 
11.2. attiecībā uz specializēto tūristu transportlīdzekli nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka 

civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana; 
11.3. pakalpojuma sniedzējs pārkāpj šo saistošo noteikumu 11.1.,  un 11.2., punktus; 
11.4. tiek apdraudēta pasažieru vai citu personu dzīvība vai veselība; 
11.5. specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājam nav Ceļu satiksmes likumā noteiktajām 

prasībām atbilstošas vadītāja apliecības kategorijas, kas dod tiesības vadīt specializēto tūristu 
transportlīdzekli. 

12. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija lēmumu par specializētā tūristu 
transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanu atceļ, ja: 

12.1. pakalpojuma sniedzējs iesniedz Kuldīgas novada Domes Transporta komisijā 
iesniegumu par atteikšanos no maršruta; 

12.2. pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai turējuma tiesības uz specializēto tūristu 
transportlīdzekli. 

13. Ja specializētā tūristu transportlīdzekļa izmantošanas laikā pakalpojuma sniedzējs saņem 
jaunu sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinumu par specializētā tūristu 
transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai vai tiek noslēgts 
jauns apdrošināšanas līgums par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu, pakalpojuma sniedzējs 10 dienu laikā iesniedz Kuldīgas 
novada Domes Transporta komisijā šo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus). 

14. Specializētajā tūristu transportlīdzeklī pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai maršruta 
shēmai, informācijai par pakalpojuma maksu, kā arī lietošanas drošības noteikumiem latviešu 
valodā un vismaz divās svešvalodās. 
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15. Specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst pārsniegt lēmumā par maršruta 
apstiprināšanu noteikto braukšanas ātrumu, un viņam ir pienākums ievērot transportlīdzekļa 
ietilpības normas. 

16. Specializētajam tūristu transportlīdzeklim, kura pieļaujamais braukšanas ātrums saskaņā 
ar lēmumu par maršruta apstiprināšanu nepārsniedz 30 km/h, jābūt aprīkotam atbilstoši attiecīgo 
jomu reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem. 

17. Pakalpojuma sniedzējs un specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgi par 
pasažieru drošību, un, ja ar specializēto tūristu transportlīdzekli tiek pārvadātas bērnu grupas, 
transportlīdzeklim jābūt aprīkotam atbilstoši attiecīgo jomu reglamentējošo normatīvo aktu 
nosacījumiem. 

18. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem, valsts amatpersonu vizītēm vai citu iemeslu dēļ uz 
noteiktu laiku tiek slēgta vai ierobežota satiksme kādā no maršruta posmiem, specializētais 
tūristu transportlīdzeklis šajā laikā ir tiesīgs braukt tikai tajā maršruta daļā, kurā satiksme ir 
atļauta. 

19. Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas un Kuldīgas novada Domes Licencēšanas 
komisijas administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Kuldīgas novada Domē. 
Kuldīgas novada Domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 
 

 

 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja                                          Inga Bērziņa 
 
 

 


