
Braukšanas ierobežojumi Austrijā 2019. gadā 

1. VISPĀRĒJIE BRAUKŠANAS IEROBEŽOJUMI 

Transporta līdzekļi: 

Kravas automašīnas ar piekabēm, ja transporta līdzekļa vai piekabes maksimāli 
pieļaujamā masa pārsniedz 3,5 tonnas; kravas automašīnas, kravas automašīnas ar 

piekabēm un industriālais autotransports, ar pilno masu virs 7,5 tonnām. 

 
Darbības zona: 

Visa valsts teritorija, izņemot gadījumus, kad brauciens tiek veikts kā daļa no 

kombinētās transporta operācijas 65 km rādiusā no sekojošām pārkraušanas stacijām: 

Brennersee; Graz-Ostbahnhof; Salzburg – Hauptbahnhof; Wels-Verschiebebahnhof; 

Villach-Furnitz; Wien-Sudbahnhof; Wien-Nordwestbahnhof; Worg; Hall Tiroles 

CCT; Bludenz CCT; Wolfurt CCT. 

 
Aizliegums ir spēkā: 

Sestdienās no 15.00 – 24.00; svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās no 00.00 - 

22.00 

 

Sekojošās 2019. gada sestdienās no plkst. 7.00 - 24.00 uz autoceļiem A12 un A13 

noteikti papildus braukšanas ierobežojumi  

 

• 5. janvārī; 

• 12. janvārī; 

• 19. janvārī; 

• 26. janvārī; 

• 2. februārī; 

• 9. februārī; 

• 16. februārī; 

• 23. februārī; 

• 2. martā; 

• 9. martā; 

• 16. martā. 

 

Svētku dienas 2019. gadā: 

1. janvāris Jaunā gada diena 

6. janvāris Epifānija 

21. aprīlis Lieldienas 

22. aprīlis Lieldienu pirmdiena 

1. maijs Darba svētki; 

30. maijs Debesbraukšanas diena 

9. jūnijs Vasarassvētki 

10. jūnijs Vasarsvētku pirmdiena 

20. jūnijs Corpus Christi 

15. augusts Sv. Marijas debesbraukšanas diena 

26. oktobris Nacionālie svētki 

1. novembris Visu svēto diena 

8. decembris Šķīstās ieņemšanas diena 

25. decembris Ziemassvētki 

26. decembris Ziemassvētku dāvanu diena 

 

Izņēmumi: 

▪ Kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, ar pilnu masu virs 3,5 tonnām: 



 Veicot piena pārvadājumus; 

 

▪ Kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, ar pilnu masu virs 7,5 tonnām: 

 Gaļas vai kaušanai paredzētu mājlopu pārvadājumi (izņemot liellopu 

pārvadājumus pa automaģistrālēm); 

 Transportlīdzekļiem, kuri pārvadā sekojošus ātri bojājošos pārtikas 

produktus (bet ne dziļi sasaldētus produktus): svaigi augļi un svaigi 

dārzeņi, svaigs piens un svaigi piena produkti, svaiga gaļa un 

svaigi gaļas produkti, svaigas zivis un svaigi zivju produkti, dzīvas 

zivis, olas, svaigas sēnes, svaigi maizes izstrādājumi, svaigas kūkas un 

konditorejas izstrādājumi, svaigi augi, augi podos vai griezti augi 

sagatavoti tūlītējai ēšanai, kā arī tukši transportlīdzekļi, kas saistīti ar 

iepriekš minēto preču pārvadājumiem un veic atgriešanās braucienu 

bez kravas. Kontroles gadījumos transportlīdzekļa vadītājam jāuzrāda 

CMR preču pavadzīme, lai apliecinātu pārvadājumu izņēmum kārtā. 

Kravas stāvoklim (daudzumam) jābūt skaidri dokumentētam brauciena 

uzsākšanas un norises laikā. Šis izņēmums ir spēkā tikai gadījumos, 

kad tiek pārvadātas ātri bojājošās preces (no saraksta) 

Atbrīvojums neattiecas uz pārtikas produktiem, kas iepakoti konservu 

bundžās, burkās, plastmasas konteineros, kombinētos kartona 

iepakojumos, ja to derīguma termiņš ir lielāks par vienu mēnesi 

 

 Transportlīdzekļiem, kuri piegādā pārtiku tūristu objektiem; 

 Transportlīdzekļiem, kuri piegādā nepieciešamās daļas saldētavu 
remontam, kā arī transportam, kas sniedz evakuācijas pakalpojumus un 
tehniskās palīdzības automašīnām (visos gadījumos saskaņā ar § 46 
StVO jānobrauc no automaģistrāles izmantojot tuvāko nobrauktuvi) 

 Avārijas dienestu autotransportam; 

 

2. VISPĀRĒJIE BRAUKŠANAS IEROBEŽOJUMI NAKTS LAIKĀ 

Aizliegums: 
Kravas transportlīdzekļi ar pilno masu virs 7,5t, nakts laikā no 22.00-5.00. 

 

Izņēmumi: 

Transportlīdzekļi, kuri pieder autoceļu uzturēšanas dienestam, Federālajai Armijai, 

tādi, kuri ir nepieciešami militāro operāciju veikšanai, pazemināta trokšņa līmeņa 

transportlīdzekļi ar zaļajām „L” plāksnītēm. Pēdējo maksimāli pieļaujamais ātrums ir 

noteikts 60 km/h, kaut gan atsevišķos ceļu posmos atļautais ātrums ir 80 km/h. 

 

Piezīme: Braukšanas ierobežojumu izņēmumus var noteikti tikai pārvadājumiem, kuri 

transportē pienu, svaigu gaļu un dzīvus mājlopus, ātri bojājošos pārtikas produktus 

(izņemot dziļi sasaldētus produktus), laikrakstus un periodiskos izdevumus, 

transportlīdzekļiem, kas veic svarīgu detaļu piegādei saldētavām, veic ceļu 

uzturēšanas darbus; citos gadījumos braukšanas atļaujas var tikt piešķirtas, ja pastāv 

būtiska sabiedriska interese šāda lēmuma pieņemšanai. Iesniegums ir jāapstiprina 

abos gadījumos, kad pārvadājums nevar tikt atcelts ar organizatoriskiem pasākumiem 

vai izvēloties citu transporta veidu. 

 

 

Avots: AISÖ, februāris 2019 

Informācija iegūta: www.iru.org  

http://www.iru.org/

