
Braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem 

Luksemburgā 2018. gadā 

 

Transporta līdzekļi Visi kravas transportlīdzekļi un to sastāvi, ar pilnu masu virs 

7.5t, kas ierodas no Vācijas vai Beļģijas un dodas uz 

Franciju. 

Aizliegums Sestdienās un dienu pirms valsts noteiktām svētku dienām no 

plkst. 21.30 līdz 00.00, kā arī svētdienās un valsts svētku 

dienās no plkst. 00.00 līdz plkst. 21.45. 

 

Transporta līdzekļi Visi kravas transportlīdzekļi un to sastāvi, ar pilnu masu virs 

7.5t, kas ierodas no Francijas vai Beļģijas un dodas uz 

Vāciju. 

Aizliegums Sestdienās un dienu pirms valsts noteiktām svētku dienām no 

plkst. 23. 30 līdz 00.00, kā arī svētdienās un valsts svētku 

dienās no plkst. 00.00 līdz plkst. 21.45. 

 

Aizlieguma ir spēkā: Uz visiem valsts autoceļiem un maģistrālēm. 

Izņēmumi: 

 transportlīdzekļi, ar kuriem pārvadā mājlopus, dzīvnieku izcelsmes ātri bojājošās 

kravas, neatkarīgi no to apstrādes veida (svaigi, sasaldēti, ātri-sasaldēti, sālīti, 

kūpināti, žāvēti vai sterilizēti produkti), svaigu vai neapstrādātu dārzeņu izcelsmes 

ātri bojājošās kravas (augļus un dārzeņus), kā arī nogrieztus ziedus, podos iesakņotus 

augus un puķes; 

 tukši transportlīdzekļi, kuri veic atgriešanās braucienu pēc iepriekš minēto 

pārvadājumu veikšanas, pie nosacījuma, ka transportlīdzeklis dodas uz Vāciju; 

 transportlīdzekļi, kuri ražas laikā tiek izmantoti lauksaimniecības produktu 

novākšanai un transportēšanai no novākšanas vietas uz noliktavām, fasētavām, 

apstrādes rūpnīcām vai ražotnēm; 

 transportlīdzekļi, kas pārvadā aprīkojumu oficiāliem ekonomikas, sporta, kultūras, 

izglītības vai politiskiem pasākumiem, pie nosacījuma, ka pārvadājums laicīgi 

pieteikts atbildīgajā institūcijā;  

 laikrakstu pārvadājumi ar transportlīdzekļiem (attiecas tikai uz laikrakstiem); 

 transportlīdzekļi, kas veic ofisu vai rūpnīcu aprīkojuma izvešanu; 

 tirgotājiem piederoši transportlīdzekļi, kas tiek izmantoti produktu tirdzniecībai 

gadatirgos vai tirgos; 

 transportlīdzekļi, kas iesaistīti kombinētajos dzelzceļa – autoceļu pārvadājumos, 

veicot transportēšanas operācijas starp kravas iekraušanas vietu un dzelzceļa staciju, 

vai dzelzceļa staciju un preces (kravas) piegādes vietu, pie nosacījumiem, ka 

pārvadājuma attālums nepārsniedz 200km un pārvadājums tiek veikts Vācijas 

virzienā;  



 transportlīdzekļi, kurus ārkārtas situācijās izmanto policijas, armijas, muitas, civilās 

aizsardzības vienības un ugunsdzēsēju brigādes, kā arī gadījumos, kad jātransportē 

salūzuši vai satiksmes negadījumos iesaistīti (cietuši) transportlīdzekļi; 

 transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 7.5 t, kuriem izņēmuma kārtā piešķirta Transporta 

ministrijas pārvietošanās atļaujas, lai nodrošinātu nepārtrauktu rūpnīcu darbību. 

Ministrijas atļauju, pēc pieprasījuma, jāuzrāda kompetentajām iestādēm un 

inspektoriem. 

Svētku dienas 2018. gadā 

1. janvāris Jaungada diena 

2. aprīlis Otrās Lieldienas 

1. maijs Darba svētki 

10. maijs Debesbraukšanas svētki 

21. maijs Vasaras svētku pirmdiena 

23. jūnijs Neatkarības diena* 

15. augusts Jaunavas Marijas diena 

1. novembris Visu svēto diena 

25. decembris Ziemassvētki 

26. decembris Ziemassvētku brīvdiena* 

 

* 23. jūnijā un 26. decembrī nav spēkā esošu braukšanas ierobežojumu, izņemot virzienā uz 

Vāciju. 

(Lūdzu ņemt vērā Lielhercogistes 1997. gada 19. jūlija noteikumus, kas saistīti ar kravas 

transportlīdzekļu braukšanas ierobežojumiem sestdienās un valsts svētku dienās). 

Piezīmes: 

Papildus Luksemburgas oficiālo svētku dienu sarakstam, iepriekš minētie braukšanas 

ierobežojumi spēkā: 

30. marts                                → virzienā uz Vāciju 

8. maijs                                  → virzienā uz Franciju 

31. maijs                                → virzienā uz Vāciju 

14. jūlijs                                 → virzienā uz Franciju 

15. augusts                             → virzienā uz Franciju 

3. oktobris                              → virzienā uz Vāciju 

11. novembris                        → virzienā uz Franciju 

26. decembris                        → virzienā uz Vāciju 

Svētku dienās un dienās, kad noteikti augstāk minētie papildus braukšanas 

ierobežojumi, aizliegta transportlīdzekļu kustība, kā arī novietošana stāvēšanai 

valsts autoceļu nomalēs un publiskās stāvvietās, ja tie tranzītā šķērso 

Luksemburgas teritoriju virzienā uz Vāciju vai Franciju. 

Skatīt: https://police.public.lu/fr/publications/2017/transit.html  

Transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas iepriekš minētie ierobežojumi, aizliegts apstāties vai 

novietot transportlīdzekli stāvēšanai pie valsts autoceļiem, vai publiskos atpūtas 

stāvlaukumos. Šie noteikumi attiecas arī uz kravas transportlīdzekļiem virs 7.5t ar vai bez 

https://police.public.lu/fr/publications/2017/transit.html


piekabēm, neatkarīgi no to reģistrācijas valsts. Aizliegums ir spēkā arī gadījumos, kad tiek 

veikta dalītā kravas izkraušanas operācija Luksemburgas teritorijā un atlikušo kravas daļu 

nosūta uz Franciju vai Vāciju.  

Valsts policijas pārstāvjiem ir tiesības, iepriekš minēto braukšanas un stāvēšanas nosacījumu 

neievērošanas gadījumā, nosūtīt transportlīdzekli uz tā reģistrācijas valsti. Luksemburgā 

reģistrēto uzņēmu transportlīdzekļus nosūta uz uzņēmuma oficiālo stāvvietu, vai pēdējo 

iekraušanas/izkraušanas vietu.  

Par iepriekš minēto braukšanas un stāvēšanas nosacījumu neievērošanu tiks piemērotas soda 

sankcijas, kā to paredz 1955. gada 14. februāra satiksmes likuma labojumi (pants nr. 7).  

Transporta līdzekļi Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 3.5t, 

izņemot Luksemburgas iedzīvotājiem piederošos 

transportlīdzekļus un piegādēm paredzētās transporta 

vienības. 

 Aizliegums Pilnīgs aizliegums 

Aizliegta pārvietošanās pa sekojošiem ceļiem abos virzienos: 

 automaģistrāles CR 150 posms, kas atrodas starp krustojumiem ar CR 152 pie 

Burmerange un CR152 pie Remerschen; 

 automaģistrāles CR 152 posms, kas atrodas starp krustojumiem ar CR 150 pie 

Burmerange un CR152B pie Schengen; 

 automaģistrāles N16 posms, kas atrodas starp krustojumiem ar N16A pie Mondorf-

les-Bains un Mondor satiksmes mezglu, kas savieno A13 ar N16. 

Pārvadājumi aizliegti sekojošos ceļu posmos: 

 Schengen krustojumā ar A13 aizliegts izmantot nobrauktuvi virzienā uz Croix de 

Bettembourg, posmā starp N10 un A13; 

 CR151, no krustojuma ar N16 “Kapebesch” reģionā līdz krustojumam ar CR152 pie 

Bech-Kleinmacher; 

 CR162 no krustojuma ar CR150A pie Elvange līdz krustojumam ar CR152 pie 

Wintrange. 

NB: Par braukšanas ierobežojumiem norāda ceļazīmes. 

Transporta līdzekļi Aizliegums attiecas uz kravas transportlīdzekļiem un to 

sastāviem, kas veic tranzīta pārvadājumus caurbraucot 

Luksemburgas teritoriju, un to pilna masa pārsniedz 3.5t. 

Aizliegums piemērojams, ja transportlīdzeklis ierodas 

Luksemburgā no Francijas, Vācijas vai Beļģijas, izmantojot 

autoceļu N5, un dodas uz „Eiropas attīstības polu“ (reģions 

pie Francijas, Beļģijas un Luksemburgas robežas), kā arī 

transportlīdzeklim šķērsojot Luksemburgas teritoriju tranzītā 

no Rheinland – Palatinate uz Saarland un otrādi. 

Aizliegums Pilnīgs aizliegums 

Izņēmumi Aizliegums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas iebrauc 

Luksemburgā izmantojot sekojošus autoceļus: robežpārejas 



punkts, kas atrodas uz ziemeļiem no Steinfort-Rosenberg uz 

N6 automaģistrāles, kā arī Echternach-Echternacherbrück - 

robežpārejas punkts uz autoceļa N11. 

Aizliegums ir spēkā Lai izvairītos no tranzīta aizliegumiem pakļauto autoceļu 

izmantošanas apbraucamie ceļi apzīmēti ar īpašām 

ceļazīmēm, kurās norādīts transportlīdzekļa siluets ar 

cipariem 3.5, kā arī virzienu norādošas zīmes: “Transit 

Belgium”, “Transit France”, “Transit Germany”, vai “Transit 

Germany/France”. 

Par iepriekš minēto braukšanas un stāvēšanas nosacījumu neievērošanu tiks piemērotas soda 

sankcijas, kā to paredz 1955. gada 14. februāra satiksmes likuma labojumi (pants nr. 7).  

Uzmanību: Zemāk norādīta informācija, kas balstīta uz Lielhercogistes 2009. gada 2. 

jūlija noteikumiem par kravas transportlīdzekļu pārvietošanos Bettembourg 

industriālajā rajona, Eurohub vai dzelzceļa termināla nr.1, apkalpošanas gadījumos.  

Pants nr.1 

Kravas transportlīdzekļiem ar vai bez piekabēm, kuru pilnā masa pārsniedz 3.5t, kas veic 

kravu pārvadājumus uz/no rūpnieciskajām zonām Wolser, Schéleck, Riedgen, Krakelshaff un 

Livange uz Eurohub vai uz/no dzelzceļa termināli, pārvadājumam izmantojot A3 

automaģistrāli, ceļa posmā no Livange krustojuma (PK5740) līdz Bettembourg krustojumam 

(PK9700) jāpārvietojas pa maršrutu, kas norādīts ar ceļazīmēm. 

Pants nr.2 

Kravas transportlīdzekļiem ar vai bez piekabēm, kuru pilnā masa pārsniedz 3.5t, kas veic 

kravu pārvadājumus uz/no rūpnieciskajām zonām Wolser, Schéleck, Riedgen, Krakelshaff un 

Livange uz Eurohub vai uz/no dzelzceļa termināli, pārvadājumam izmantojot zemāk 

uzskaitītos autoceļus, jāpārvietojas pa maršrutu, kas norādīts ar ceļazīmēm: 

1) no N13 autoceļa krustojuma ar A4 automaģistrāli pie Pontpierre (virzienā uz 

Pontpierre); 

2) no autoceļa CR179 līdz krustojumam Schifflange uz A13 automaģistrāles, virzienā uz 

Dumontshaff; 

3) no autoceļa CR164 līdz apļveida kustībai “Z.I. Lëtzebuerger Heck”, no “Z.I. 

Lëtzebuerger Heck” līdz Schifflange krustojumam, A13 automaģistrāles virzienā; 

4) no CR165 līdz Kayl krustojumam uz A13 automaģistrāles, Noertzange virzienā. 

Pants nr.3 

Iepriekš minētos ierobežojumus apzīmē ar ceļazīmi D, ko papildina 1a ceļazīme, kurā attēlots 

krava transportlīdzekļa siluets ar cipariem 3.5t un uzrakstiem “Wolser”, “Schéleck”,” 

Riedgen”, “Krakelshaf”, “zone Industrielle de Livange”, “Eurohub” vai “Terminal 

ferroviaire”. 

Pants nr.4 

Par iepriekš minēto braukšanas un stāvēšanas nosacījumu neievērošanu tiks piemērotas soda 

sankcijas, kā to paredz 1955. gada 14. februāra satiksmes likuma labojumi (pants nr. 7).  



 

Avots: CLC, Aprīlis 2018 

Materiāls iegūts: www.iru.org  

http://www.iru.org/

