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Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2011. gada 21. jūlijā

Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas un
reģistrācijas nosacījumi Tērvetes novadā

Apstiprināti
ar Tērvetes novada domes

2011. gada 21. jūlija sēdes Nr. 8, lēmumu Nr. 14

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 11. punk tu,

21. panta pirmās daļas 16. punk tu, 43. panta trešo daļu
un Ceļu satiksmes likuma

9. panta trešo daļu, 10. panta pirmās daļas 1. punk tu,
16. panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Tērvetes novada administratīvajā teritorijā
(turpmāk – Tērvetes novads) tiek reģistrēti un noformēti specializētie tūristu transportlīdzekļi (turpmāk – STT), kā arī
kārtību, kādā tiek apstiprināti STT kustības maršruti un laika grafiki.

II. Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrācijas kārtība

2. Tērvetes novadā ir atļauts izmantot tikai reģistrētus STT, ja tie brauc pa Tērvetes novada domes apstiprinātu
kustības maršrutu.

3. Lai reģistrētu STT un apstiprinātu STT kustības maršrutu pārvadātājam Tērvetes novada domē jāiesniedz:

3.1. rakstisks pieteikums;

3.2. uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
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3.3. dokuments, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma tiesības;

3.4. ja STT tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums)

3.5. kopija (uzrādot oriģinālu), transportlīdzekļa nomas termiņš nedrīkst būt īsāks par pārvadātāja paredzēto
STT pakalpojuma sniegšanas laiku;

3.6. dokumenti, kas apliecina STT tehniskā stāvokļa atbilstību drošības prasībām;

3.7. STT tehniskos rādītājus raksturojošus dokumentus;

3.8. STT vadītāja (-u) kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) ar tiesībām vadīt B, C1, D1,
C vai D kategorijas transportlīdzekļus;

3.9. STT kustības maršruta un laika grafika projektu.

III. Specializētā tūristu transportlīdzekļa noformēšanas kārtība

4. Tērvetes novada dome piešķir reģistrācijas numuru katram STT vilcējam un katrai piekabei, saskaņā ar šādiem
principiem:

4.1. vilcējiem numura pirmie seši simboli ir: "STT-A-";

4.2. pēdējais simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katram vilcējam sākot no
"1";

4.3. piekabēm numura pirmie seši simboli ir: "STT-B-";

4.4. pēdējais simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katrai piekabei sākot no "1".

5. Līdz pasažieru pārvadāšanas uzsākšanai uz STT vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās vietās jāuzkrāso
piešķirto reģistrācijas numuru. Uzkrāsotajiem numuriem jābūt skaidri saredzamiem.

6. Līdz pasažieru pārvadāšanas uzsākšanai STT īpašniekam ir jāveic civiltiesiskās atbildības obligātā
apdrošināšana, kas ir spēkā uz visu paredzēto STT pakalpojumu sniegšanas periodu.

7. Numurus jāuzkrāso, ievērojot šādas prasības:

7.1. numurus jāuzkrāso ar melnu krāsu, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa virsbūve ir tumšā krāsā, tad
numurus jāuzkrāso ar baltu krāsu;

7.2. uzkrāsojamā numura katra simbola augstums – 8 cm, katra simbola platums – 6 cm, attālums starp
simboliem – 16 mm;

7.3. simboliem jāizmanto "Arial" fontu.

8. STT pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai kustības maršruta shēmai, informācijai par braukšanas maksu un
lietošanas drošības noteikumiem latviešu un angļu valodā.

9. STT tehniskā stāvokļa kontroles nodrošināšanai maršrutu pārvadātājam vienu reizi kalendārā gada laikā Tērvetes
novada domē ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina STT tehniskā stāvokļa pārbaudi un atbilstību drošības prasībām.

10. STT ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h.

2/3



© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

11. Pārvadātājs un STT vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību, vadītājam ir pienākums ievērot transportlīdzekļa
ietilpības normas.

IV. Noteikumu izpildes kontrole

12. Par Noteikumu 2., 5., 6., 8., 9., 10. un 11. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu fiziskajām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 57 naudas soda
vienībām.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

13. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 2., 5., 6., 8., 9., 10. un 11. punktā noteikto prasību
neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

14. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

15. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

16. Ieņēmumi no iekasētajiem naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti Tērvetes novada
pašvaldības pamatbudžetā.

V. Noslēguma jautājums

17. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
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