
21/05/2020 

 

Valsts Kravu pārvadājumi Periods Pasažieru pārvadājumi Periods Informācijas 

datums 

Albānija ATĻAUTI,  
* kravu pārvadājumi atļauti ar iepriekšēju 

reģistrēšanos. 

* autovadītājiem tiek veiktas veselības pārbaudes 

* Iedzīvotājiem ieviestās komandantstundas uz 

kravu pārvadātājiem neattiecas 

* kravu transportam atvērti “zaļie koridori”, kur 

galvenās degvielas uzpildes stacijas darbojas 

24/7 režīma 

* autovadītāju darba un atpūtas laiku regulē 

pieņemtie AETR un ES normatīvie dokumenti – 

jauni/papildu dokumenti NAV pieņemti 

 
 

Ārkārtas stāvoklis 

līdz 23.06..2020 

 

APTURĒTI visi starptautiskie un iekšzemes 
pārvadājumi 

* atbraucējiem 14 dienu karantīna speciāli 

paredzētās vietās 

Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

23.06..2020 

 

 

 

20.05.2020 
  

Robežas Atsevišķi robežpunkti slēgti visa veida satiksmei: Blato un Šepište–Trebište (Debar) (Shepchishte–Trebishte (Debar). 

Andora ATĻAUTI 

* kravu pārvadājumi ar ES dalībvalstīm nav 

ierobežoti 

 ATĻAUTI 

* ierobežots pasažieru skaits autobusos, kas 

šķērso robežu – līdz 30% no autobusu kapacitātes 

 02.04.2020 

Armēnija ATĻAUTI 

* kravu pārvadājumus starp AR un IR (eksportu, 

importu, tranzītu) drīkst veikt caur Meghri 

robežķērsošanas punktu 
* Visas kravas no IR tiek pārkrautas, izņemot 

kravas, kas tiek pārvadātas ar Ieņēmumu 

dienesta rakstisku atļauju 

* NAV ieviesti kravu pārvadājumu 

ierobežojumi ar jebkurām valstīm 

 IEROBEŽOTI 

* aizliegta ieceļošana no 16 valstīm ar augstu 

COVID-19 risku 

* visiem iebraucējiem pārbaudes un karantīna 
simptomu gadījumā 

 22.04.2020 

Austrija ATĻAUTI,  

* robežkontrole ar IT, CH, LI, HU, SL, SK, CZ 

* mīkstināta robežkontrole AT-DE 

 

 

 

IEROBEŽOTI 

* veselības pārbaudes robežšķērsošanas punktos 
Robežšķērsoš

anas 

ierobežojumi 

20.05.2020 



* vadītāju veselības pārbaudes  

 

 

 

* liegta ieceļošana un tranzīts no IT, CH, LI, DE, 

HU, SL 

* iebraucējiem jāuzrāda med.izziņa (aizpildīta ne 

ilgāk kā 4 dienas pirms iebraukšanas), kas 

apliecina negatīvu COVID-19 testu. 

līdz 

31.05.2020 

Atvieglojumi * Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitei ar šādiem atvieglojumiem: 

- maksimālais ikdienas braukšanas laiks - 11 stundas 

- maksimālais braukšanas laiks nedēļā – 60 stundas; 
- maksimālais braukšanas laiks 2 nedēļu periodā – 100 stundas; 

  

* Apturēti aizliegumi kravas automobiļu ar pilnu masu virs 7,5t kustībai brīvdienās 

 

* Pagarināti derīguma termiņi šādiem dokumentiem 

- C95/D95  

- vadītāju apliecībām 

-tehniskajām apskatēm 

- tahogrāfu pārbaudēm 

11.04.2020 līdz 

31.05.2020 

 

 

 

No 21.04.2020 

līdz 17.05.2020 

Robežas *par gaidīšanas laiku uz robežām https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/ungarn/ 

  

Azerbaidžāna ATĻAUTI 

* starptaut. kravu pārvadājumi uz/no AZ un 
tranzīts BEZ ierobežojumiem 

* Visi robežpunkti (ar IR, RU, GE un TR) ir 

atvērti visa veida kravas pārvadājumiem 

* Policijas eskorta pavadībā kravas transports no 

IR un Alat ostas, dodoties GE virzienā, drīkst 

šķērsot AZ robežas 

* nav ierobežojumu pārvadājumiem pa jūru ar 

KZ un TM, bet TM drīkst iebraukt tikai pēc 

veselības pārbaudēm – testus veic Baku ostā, 

gaidot iekraušanu.  

Valsts robeža 

slēgta līdz 

31.05.2020 

APTURĒTI 
* Slēgtas robežas pasažieru pārvadājumiem ar 
IR, GE, TR, RU 

(AZ pilsoņiem repatriācijas iespējas) 

 

Valsts robeža 

slēgta līdz 

31.05.2020 

20.05.2020.  

Atvieglojumi Starptautisko kravu transportlīdzekļu vadītājiem bezmaksas atpūtas vietas.  

Ostās ierīkotas speciālas tīrās zonas, kur atrasties, gaidot kuģu pienākšanu – nodrošinātas ar bezmaksas ēdienu.  

Baltkrievija ATĻAUTI  Ārkārtas stāvoklis 

NAV ieviests 

ATĻAUTI  

 
 20.05.2020.  

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/ungarn/


* robežpunktos tiek veiktas sanitāri 

epidemioloģiskās pārbaudes un jāaizpilda 

iebraukšanas anketas 

* tranzītā šķērsojot BY, jābrauc pa valsts 

nozīmes autoceļiem un jāpamet valsts pa īsāko 
maršrutu ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc 

ierašanās BY teritorijā (izņēmums: avārijas, 
kravas pārkraušanas vai transporta līdzekļa 

maiņas dēļ, ja to paredz pārvad. līguma 

nosacījumi un tas ir norādīts transporta dok.) 
* Kravu transportlīdzekļu vadītajiem noteikta 

obligāta pašizolācija pēc starpt.pārvadājuma 

pabeigšanas BY teritorijā (attiecas arī uz 

autovadītājiem, kas aizstāti tranzīta pārvadājuma 
laikā un ieradušies no COVID-19 valstīm). 

Pašizolācija spēkā līdz nākamajam 

pārvadājumam vai 14 dienas. 

* Obligāta prasība nodrošināt autovadītājus ar 

pers.aizsardz. līdzekļiem, kas jāizmanto, 

atrodoties ārpus kabīnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvieglojumi Ierīkoti speciāli atpūtas un degvielas uzpildes punkti. Apstāšanās laikā šos punktus nedrīkst pamest. Sīkāk angļu un krievu valodā 

 

* Noteikts atsevišķu dokumentu termiņa pagarinājums starptautiskajos kravas autopārvadājumos iesaistītajiem BY reģistrētiem 

transportlīdzekļiem – ja šis termiņš beidzas posmā no 1.05. līdz 21.05  

 

 

Līdz 30.05.2020 

Beļģija ATĻAUTI 

* bet daudzi uzņēmumi ir apturējuši darbību 
 

 

APTURĒTI 

* robežu atļauts šķērsot, ja brauciens ir būtisks 

* ieviesta pagaidu robežkontrole 

 21.04.2020.  

Atvieglojumi Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitei autovadītājiem, kuri iesaistīti būtisku kravu (pārtika, zāles, 

medicīnas iekārtas, degviela) pārvadāšanā. Attiecas gan uz vietējiem, gan uz starptautiskiem pārvadājumiem. 

* nedēļā kopējais braukšanas laiks - līdz 59 stundām; 

* kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās līdz 96 stundām; 

* iknedēļas atpūtas periodu var atlikt uz laiku, kas lielāks par septiņiem secīgiem 24 stundu periodiem. 

* var izvēlēties divus secīgus saīsinātus iknedēļas atpūtas periodus – vismaz 24 h, ja: 

a) autovadītājs veic vismaz 4 iknedēļas atpūtas 4 nedēļas pēc kārtas, no kurām 2 ir regulārās iknedēļas atpūtas; un 

b) saīsinātā iknedēļas atpūta tiek kompensēta pirms ceturtās nedēļas beigām. 

 

No 12.04.202 

līdz 31.05.2020 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/VC8wOnKd3ubxwA
https://yadi.sk/i/ZJP-USdFImKfUA


 

Visi pārējiem autovadītāji drīkst veikt regulāro iknedēļas atpūtu transportlīdzeklī, ja tajā ir piemērota un pienācīgi uzturēta vieta gulēšanai.   

 

 

 

 

Bosnija un 

Hercegovina 

ATĻAUTI 

* tiek veiktas veselības pārbaudes 

* tranzīta pārvadājums BiH teritorijā jāpabeidz 

12 stundu laikā 

Ārkārtas stāvoklis 

no 23.03.2020 uz 

nenoteiktu laiku 

IEROBEŽOTS 

* aizliegta ieceļošana no augsta COVID-19 riska 

valstīm 

 

Ārkārtas 

stāvoklis no 

23.03.2020 uz 

nenoteiktu 

laiku 

07.04.2020 

Robežas * atvērti atsevišķi robežpunkti tranzītam ar:  
-HR (Bijača – Nova Sela; Gradiška – Stara Gradiška; Šamac – Slavonski Šamac)  

- SRB (Rača – Sremska Rača);  

- ME (Klobuk – Ilino) 

Bulgārija ATĻAUTI 

* autovadītājiem publiskās vietās jāizmanto sejas 

maskas un visi pārējie epidemioloģiskās 

aizsardzības līdzekļi, kā arī jāievēro sociālā 

distancēšanās 

*ne-BG autovadītājiem pārvadājums jāpabeidz 

pēc iespējas ātrāk un nekavējoties jāpamet valsts 

teritorija – 24 stundu laikā 

*tranzīta brauciens jāveic atbildīgās institūcijas 
noteiktā maršrutā 

 

Ārkārtas 

epidēmiskā 

situācija līdz 

14.06.2020 

IEROBEŽOTI 
*aizliegta ieceļošana no visām ne-ES valstīm, 

izņemot noteiktu profesiju pārstāvjiem 

* aizliegta ieceļošana no augsta riska valstīm – 

kā ES, tā Šengenas zonas. 

* BG pilsoņiem un past. iedz. pēc iebraukšanas 

- 14 dienu karantīna 

 

Ārkārtas 

epidēmiskā 

situācija līdz 

14.06.2020 

19.05.2020.  

Atvieglojumi * Uz laiku atcelti satiksmes ierobežojumi kravas transportlīdzekļi, kuru masa pārsniedz 12t, valsts svētku dienās. 

 

* Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laiku uzskaitē, proti: 

- maksimālais ikdienas darba laiks – 11 stundas; 

- minimālais atpūtas laiks 45 min pēc 5 ½ darba perioda 

- iespēja izmantot divus saīsinātos iknedēļas atpūtas periodus min. 24 stundas, ja 

a) autovadītājs veic vismaz 4 iknedēļas atpūtas šo 4 secīgo nedēļu laikā un vismaz 2 no tām ir regulārās iknedēļas atpūtas 

b) divas saīsinātās iknedēļas atpūtas tiek kompensētas pirms nākamā atpūtas perioda 

- autovadītājs var veikt regulāro iknedēļas atpūtu transportlīdzeklī, ja kabīnē ir ierīkota piemērota vieta gulēšanai katram autovadītājam un 

transportlīdzeklis ir novietots stāvvietā. 

 
* Ieviesti papildu ES iekšējie robežšķērsošanas “zaļie koridori” visa veida kravas transportlīdzekļiem 

 

Līdz 

turpmākam 

paziņojumam 

 

 

No 18.04.2020 

līdz 31.05.2020 
 

 

 

No 14.04.2020 

līdz 31.05.2020 
  



* ieviesti “zaļie koridori” ar ne-ES valstīm – NMK, TR, SRB 

 

* atvieglotas robežšķērsošanas procedūras (2 min. brauciena un transportlīdzekļa dokumentu pārbaudei un ievadīšanai; 2 min. kravas 

pārbaudei, 1 min. temperatūras mērīšanai 

 

* uz laiku atcelti ierobežojumiem braukšanai valsts noteiktās brīvdienās ar transportlīdzekļiem, kuru pilnu masa ir virs 12  

 

 

 

 

 

No 14.04.2020 

uz nenoteiktu 

laiku 

Robežas Samazināts robežpunktu skaits ar NMK, SRB un RU 

Slēgts robežpunkts starp BG un EL “Zlatograd-Thermes” – no 30.03. 

Čehija ATĻAUTI 
*ieceļošanas aizliegumi neattiecas uz kravu 

pārvadājumos iesaistītajām personām – 

atbrīvojumu kategorijā neietilpst autovadītāju 

asistenti.  

* ieviestas “zaļie koridori” prioritārām kravām – 

medicīnas preces, sanitārie materiāli un iekārtas, 

dzīvi dzīvnieki, ātri bojājošās kravas, pasts un 

degviela.  

* pārbaudes uz robežām, kā dēļ var būt 

sastrēgumi 
* jāaizpilda speciālas anketas 

 

 

 

 

APTURĒTI 

* aizliegta iebraukšana citu valstu pilsoņiem, 

izņemot ārvalstniekiem, kam ir CZ pastāvīgās 

uzturēšanās atļauja, pagaidu uzturēšanās atļauja 

90 un vairāk dienām un starptautisko 

pārvadājumu jomā strādājošām personām 

 

 

 

 

 

 

 

20.052020.  

Atvieglojumi  

* Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitei 

- maksimālais ikdienas braukšanas laiks – līdz 11 stundām; 

- maksimālais iknedēļas braukšanas laiks – līdz 60 stundām; 

- maksimālais braukšanas laiks divu secīgu nedēļu periodā – līdz 100 stundām; 

- ikdienas atpūtas laiks nedrīkst būt īsāks par 9 stundām; 

-  iknedēļas atpūtas periodu var atlikt uz laiku, kas lielāks par sešiem secīgiem 24 stundu periodiem; 

- iknedēļas atpūtas periodu var pavadīt transportlīdzekļa kabīnē, ja tā ir aprīkota ar atbilstošu guļvietu 

 

 

 
* Pagarināts derīguma termiņš tiem transportlīdzekļu vadīšanas dokumentiem, kam tas beidzas šajā periodā 

 

 

* no 18.04.2020 

– 31.05.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

* no 20.03.2020 

līdz turpmākai 

informācijai 



 

 

* Autoceļu D1, D2, D5, D8 un D11 pierobežas sektoros noteikts, ka kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, aizliegts 

veikt apdzīšanas manevru robežkontroles punktu virzienā. Izņemot: ātrbojīgu kravu pārvadājumus (ATP), ja krava aizņem vismaz pusi kravas 

telpas; dzīvu dzīvnieku pārvadājums; uzpildes stacijām paredzētās degviela pārvadājumus; pasta pārvadājumus; medicīnisku un bioloģisku 

materiālu pārvadājumus, kā arī zāles un izejvielas to ražošanai. 

 

*no 19.03.2020 

– 60 dienas 

Robežas Darbojas lielākie robežpunkti. 

CZ-AT: Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě Mikulov. 
CZ-DE: Strážný, Pomezí n.O., Rozvadov, Folmava, Žel. Ruda, Krásný Les, H.Sv. Šebestiána. 

Dānija ATĻAUTI 

*pārvadājumi, tostarp tranzīta, veicami 

noteiktos robežpunktos 

 

Robežkontrole līdz 

31.05.(ieskaitot)  

APTURĒTI 

*stingra robežkontrole 

*ārvalstnieki drīkst izceļot vai šķērsot DK 

tranzītā, ja atgriežas savā mītnes zemē  

Robežšķērsoš

anas 

ierobežojumi 

līdz 

31.05.2020 

(ieskaitot) 

 

20.05.2020.  

Atvieglojumi * Izstrādātas rekomendācijas kravu saņemšanai/nodošanai 

* autovadītāju apliecībām un sertifikātiem pagarināti derīguma termiņi (tiem dok., kam termiņš beidzas laikā no 01.03. līdz 30.04. 

 

 

17.03.2020 līdz 

31.08.2020  

Robežas Robežšķērsošanas punkti starptautiskajiem kravu pārvadājumiem, tostarp tranzītam:  

- Frøslev, Sæd vai Kruså. (Kruså nav pieejams transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas).  

- slēgta Padborg un citi mazākie punkti.  
- izmantojama “zilā robeža” (Øresund tilts un prāmju satiksmei). 

Ēģipte ATĻAUTI 

*aizliegts vīrusa apkarošanai nepieciešamo preču 

(sejas masku, skābekļa iekārtu) eksports 

* kravas no Ēģiptes uz Saūda Arābiju un Sudānu 

drīkst izvest tikai šo valstu pārvadātāji 

 

Ārkārtas stāvoklis 

līdz jūlija beigām 

 Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

jūlija beigām 

21.05.2020 

Francija ATĻAUTI 

*kontrole uz robežas ar DE, CH, ES, BE 

* prasība ievērot veselības aizsardzības 

pasākumus 

* pārbaudes uz robežām 

 

Robežas slēgtas 

līdz 15.06. 

 

 

 

 

IEROBEŽOTI 

* ieceļot atļauts pilsoņiem un rezidentiem 

* tranzīts atļauts ES pilsoņiem, kā arī AK, EES 

pilsoņiem 

* jebkurš ārvalstnieks drīkst izceļot no FR 

* drīkst iebraukt pārrobežu strādnieki - . 

 

 

Robežas 

slēgtas līdz 

15.06. 

 

 

 

20.05.2020.  



* jāparaksta (vai jāiesniedz parakstīti) 

apliecinājumi par iebraukšanas saistību ar darba 

pienākumu izpildi 

* slēgtas ES ārējās robežas 

* jāievēro sociālā distancēšanās 

* preces drīkst iegādāt tikai uz pārvadājuma 

dokumentos norādītām vietām 
* ārvalstu autovadītājiem jāuzrāda pārvietošanās 

dokuments pārvietošanās dokuments. 
* ārvalstu profesionālie autovadītāji drīkst 

iebraukt FR, uzrādot sertifikātus, kas apliecina 

pārvietošanās pamatojumu:  

 brauciens no kontinentālās FR uz FR 

aizjūras teritorijām; 

 brauciens no ārzemēm uz kontinentālo FR; 

 brauciens no ārzemēm uz FR aizjūras 

teritoriju. 

Veicot starptautiskos kravu pārvadājumus, 

autovadītāji jānodrošina ar EK izstrādāto 

“Starptautisko pārvadājumu nozares 

darbinieka formu”. Šī forma nav derīga, 

veicot kabotāžas pārvadājumus FR teritorijā. 

 

 

* slēgtas ES ārējās robežas  

 

 

 

 

 

 

 

Atvieglojumi * Kabīnēs atļauti 2 autovadītāji, ja var nodrošināt 1 m distanci 

* Atcelti braukšanas ierobežojumi  kravu transportlīdzekļiem šādos datumos: 

 No 20.05.2020 plkst. 16.00 līdz 21.05.2020 plkst. 24.00; 

 No 31.05.2020 plkst. 22.00 līdz 01.06.2020 plkst. 22.00 šādām kategorijām: 

- transportlīdzekļiem, ar kuriem veic pārtikas un dzīvnieku barības, medicīnas preču (cilvēku un dzīvnieku), un to ražošanas 

produktu pārvadājumus. 

- Transportlīdzekļiem, ar kuriem veic valsts būvdarbu veikšanai nepieciešamo preču pārvadājumus 

- Transportlīdzekļiem, ar kuriem veic ražošanas produktu un izejvielu pārvadājumus 

- Transportlīdzekļiem, ar kuriem veic pasta sūtījumu pārvadājumus 
Evakuācijas (pārvietošanas) transportlīdzekļiem 

 

(Atbrīvojums attiecas arī uz transportlīdzekļiem, kas atgriežas no iepriekšveiktajiem pārvadājumiem) 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121921/978799/file/Attestation-OM-depuis-la-metropole-EN.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121921/978799/file/Attestation-OM-depuis-la-metropole-EN.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121916/978774/file/Attestation_deplacement_International_EN-1.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121919/978789/file/Attestation-outre-mer-depuis-l-etranger-en.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121919/978789/file/Attestation-outre-mer-depuis-l-etranger-en.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Annex%203%20EU.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Annex%203%20EU.pdf


 

Grieķija ATĻAUTI 

* visas robežas atvērtas 

*autovadītājiem netiek piemērota karantīna 

* var būt jāaizpilda atrašanās vietas anketa 

 

 

No 23.03.2020 

ārkārtas stāvoklis 

 

 

 

IEROBEŽOTI  
*ārvalstniekiem iebraukšana liegta 

* valstij piederīgajiem iebraucējiem 14 dienu 

karantīna 

* ārvalstnieku ieceļošana aizliegta, izņ. not. 

prof. pārstāvjiem 

 

No 23.03.2020 

ārkārtas 

stāvoklis 

 

20.05.2020.  

Atvieglojumi Pagaidu tolerance: 

* maksimālais braukšanas laika dienā – 11 stundas 

* maksimālais braukšanas laiks nedēļā – 58 stundas 

* maksimālais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās – līdz 96 stundām; 

* 45 minūšu atpūta pēc 5 ½ darba stundām 

* ikdienas atpūta – 9 stundas 

* iknedēļas atpūta pēc septiņu 24 stundu perioda vai regulāro iknedēļas atpūtas periodu no 45 stundām var saīsināt uz 24 stundām 

* autovadītājs drīkst veikt regulāro iknedēļas atpūtu transportlīdzekļa kabīnē, ja tajā ir ierīkota guļvieta katram autovadītājam un 

transportlīdzeklis ir novietots stāvvietā. 

No 18.04.2020 

līdz 31.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Robežas * uz EL-NMK kustības ierobežojumi robežas, izņemot uz etilspirta, ātrbojīgu kravu un medicīnisku izstrādājumu pārvadājumiem. 
*TR slēgusi sauszemes robežas ar EL.  

Gruzija ATĻAUTI 
* starptautiskos autopārvadājumos iesaistīto 

autovadītāju un transportlīdzekļu obligātas 

pārbaudes 

* tūlītēja autovadītāja izolācija, ka tiek 

konstatētas Covid-19 inficēšanās pazīmes; 

transportlīdzeklis drīkst iebraukt GE, ja 

sākotnējo autovadītāju nomaina cits autovadītājs 

no zema inficēšanās riska valsts; kā arī tiek 

piemēroti šādi pasākumi: 

- transportlīdzekļa dezinfekcija 

- sākotnējais autovadītājs atgriežas mītnes valstī 
vai tiek ievietots karantīnā veselības iestādē 

(atkarībā no veselības stāvokļa) 

Ieceļošanas 

ierobežojumi līdz 

22.05.2020 

SLĒGTI 

 
Ieceļošanas 

ierobežojumi 

līdz 

22.05.2020 

12.05.2020.  



- vilcējs tiek nomainīts ar citu vai tiek nosūtīts 

atpakaļ uz reģistrācijas valsti; piekabes tiek 

dezinficētas 

 

* pēc muitas procedūru veikšanai ārvalstī 

reģistrētam transportlīdzeklim bez apstāšanās 

jādodas uz galamērķi. Apstāties drīkst tikai 
vietās, kas ir paredzētas tualetei, ēšanai un 

degvielas uzpildei; 

* no GE jāizbrauc: 

- 24 h laikā tranzīta pārvadājuma gadījumā 

(izņemot “Kazbegi” robežpunktā vai veicot 

tranzīta braucienu, izmantojot robežas 

šķērsošanu ar prāmi; 

- 7 dienās, ja robeža tiek šķērsota ar prāmi 

- 96 stundas, ja pārvadājumu veic ar vietējo 

pārvadātāju transportlīdzekļiem 

- 7 dienas, ja ja pēc izkraušanas paredzēts 

iekraušana GR preču eksportam un/vai 
izbraukšana no GE teritorijas notiek ar prāmi. 

Laiks, kas tiek pavadīts, veicot muitošanas 

darbības vai apstāšanos Gruzijas valsts muitas 

robežšķērsošanas punktu tuvumā netiek 

ieskaitīts. 

Horvātija ATĻAUTI,  

* izmantojot “zaļos koridorus”, ierobežojumu 

nav. “Zaļie koridori” atvērti gan tranzīta 

pārvadājumiem, gan pārvadājumiem ar 

galamērķi HR 

* autovadītājiem netiek noteikta 14 dienu 

karantīna – ciktāl tas ir nepieciešams. 
* jāievēro distancēšanās 

* slēgti atsevišķi robežpunkti 

 

  APTURĒTI 

* atļauta iebraukšana pilsoņiem un not. profesiju 

pārstāvjiem 

* ārvalstnieki drīkst šķērsot valsts robežu, 

atgriežoties savā mītnes zemē   

* 14 dienu karantīna iebraucējiem un augsta 

riska valstīm 

 

 

21.05.2020.  



Atvieglojumi Tolerance prasībām darba un atpūtas laika uzskaitē: 

* ikdienas braukšanas laiks - līdz 11 stundām; 

* nedēļā kopējais braukšanas laiks līdz 60 stundām; 

* kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās līdz 96 stundām; 

* pēc 5 1/2 stundu braukšanas transportlīdzekļa vadītājam jāievēro vismaz 45 minūšu pārtraukums; 

* ikdienas atpūtas periods samazināts līdz 9 stundām 24 stundu periodā; 

Atbrīvojumi attiecas uz vietējiem un starptautiskiem kravu pārvadājumiem, īpaši saistībā ar pārtikas, dzīvniekiem paredzēta uztura, degvielas, 
izejmateriālu, medikamentu un medicīniska aprīkojuma, aprīkojuma piegādi slimnīcām, kā arī citiem pārvadājumiem, kas saistīti ar publisku 

iestāžu darbības nodrošināšanu. 

No 

17.04.2020 līdz 

31.05.2020 

Igaunija ATĻAUTI 

 
 ATĻAUTI (tikai starp EE, LV un LT) 

*slēgtas Šengenas un ES ārējās robežas 

* brīva EE, LV un LT pilsoņu, valstspiederīgo un 

cilvēkiem, kas likumīgi uzturas EE, 

pārvietošanās Baltijas valstu ietvaros, ja nav 

Covid-19 saslimšanas simptomu 

* 14 dienu karantīnas periods neattiecas tikai uz 

iebraucējiem no LV, LT un FIN. 

* Informācija par situāciju valstī, prasībām, 

noteikumiem un robežšķērsošanu angļu un 

krievu valodā.   

 

No 15.05.2020 

19.05.2020  

Irāna IEROBEŽOTI 
* IR-IQ - IR pārvadātāji drīkst veikt 

pārvadājumus, kas saistīti ar valsts robežas 

šķērsošanu, bet trešo valstu pārvadātajiem IR 

kaimiņvalstis ir slēgušas savas robežas 

* IR-PK – PK ir aizliegusi robežu šķērsošanu 

* IR-TM – TM ir aizliegusi robežu šķērsošanu 

* IR-TR – aizliegta robežu šķērsošanu kravu 

pārvadājumiem 

* IR-AF kravu pārvadājumi atļauti 

* IR-AM – liegti kravu pārvadājumi, izņemot 

medicīnas preces 

 IEROBEŽOTI 
* IR un IQ pilsoņi drīkst iebraukt, bet nedrīkst 

izbraukt, tāpat trešo valstu pilsoņiem tranzītu 

liedz kaimiņvalstis 

* IR-PK – PK ir aizliegusi robežu šķērsošanu 

* IR-TM – TM ir aizliegusi robežu šķērsošanu 

* IR-TR – TR ir liegusi robežu šķērsošanu 

* IR-AF – abu valstu pilsoņiem ir atļauta robežu 

šķērsošana 

* IR-AM – pasažieru pārvadājumi aizliegti 

 08.04.2020 

Robežas Visi robežpunkti ir atvērti tranzītam 
Autovadītājiem jāievēro valdības noteiktās prasība 

Atviegloti medicīnas un pārtikas preču pārvadājumi 

https://www.kriis.ee/en
https://www.kriis.ee/ru


Itālija ATĻAUTI 
* pārvadātājiem/loģistikas uzņēmumiem 

jāpārliecinās, ka viņu Itālijas klienti turpina 

darbu 

 

 APTURĒTI 

* pašedklarēšanās dokuments (tikai oriģināla 

dokumenta papīra formā), pārvietojoties starp 

reģioniem 

* pasažieriem obligātas sejas maskas 

 

 

 21.05.2020  

 

 

 

 

Atvieglojumi  

* Atcelti satiksmes ierobežojumi brīvdienās starptautiskajiem kravu pārvadātājiem  

 
 

* Tolerances periods attiecībā uz autovadītāju dokumentiem, kuriem krīzes periodā beidzas derīguma termiņš – to spēkā esamība tiek 

automātiski pagarināta uz noteiktiem periodiem 

* uz nenoteiktu 

laiku 

 

* (atkarībā no 

dokumenta 

veida – līdz 

15.06.2020 

Īrija ATĻAUTI 

bet 

* prāmju satiksmes operators “Seatruck Ferries” 

neuzņem kravas transportlīdzekļu vadītājus  

* tiek pārvadātas puspiekabes un konteineri bez 

pavadošā personā 

Ierobežojumi līdz 

05.05.2020 

IEROBEŽOTI 

*ieceļotājiem no augsta riska valstīm tiek 

piemērota karantīna 

* prāmju satiksmes operators “Seatruck Ferries” 

apturējis pasažieru pārvadājumus 

 

 30.04.2020 

 

Atvieglojumi * pagaidu tolerance autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē, neapdraudot drošību un veselību,  

tostarp: 

- braukšanas laiks divu secīgu nedēļu periodā – līdz 112 stundām; 
- autovadītājs var izmantot piecus ikdienas saīsinātus atpūtas periodus starp jebkuriem diviem iknedēļas atpūtas periodiem. 

- divās secīgās nedēļās autovadītājiem jāizmanto vismaz divi regulārie iknedēļas atpūtas periodi vai viens regulārais iknedēļas atpūtas 

periods un viens saīsinātais atpūtas periodu – vismaz 24h, bet tādā gadījumā saīsinātais iknedēļas atpūtas periods nav jākompensē.  

- iknedēļas atpūtas periodu atļauts pavadīt transportlīdzekļa kabīnē, ja ir ierīkota atbilstoša guļvieta autovadītājam un transportlīdzeklis ir 

novietots stāvvietā. 

 

*Pagarināti atsevišķu dokumentu derīguma termiņi  

No 17.04.2020 

līdz 31.05.2020 

 

 

 

 

 

Islande ATĻAUTI 

* kravu pārvadājumiem nav ierobežojumu, 

izņemot tos, ko paredz Šengenas noteikumi 

Robežas slēgtas 

līdz 15.06.2020 

IEROBEZOTA satiksmes ar Šengenas zonu.  

* robežas slēgtas visiem, izņemot ES, EFTA un 

AK 

Robežas 

slēgtas līdz 

15.06.2020 

21.05.2020 

Izraēla Nav informācijas 

* Slēgtas visas robežas 
 Nav informācijas  03.04.2020 



* Liegta iebraukšana ārvalstniekiem, aizliegums 

neattiecas uz pilsoņiem 

Jordānija ATĻAUTI 

* robežas ar Saūda Arābiju ir atvērtas tikai 

būtiskiem pārvadājumiem 

 APTURĒTI  07.04.2020 

 

Kazahstāna ATĻAUTI 

* līdz 01.06. starptautiskajos autopārvadājumos 

iesaistītajiem ārvalstu autovadītājiem 

iebraukšanai KZ spēkā ir bezvīzu režīms – 
pārvadātājiem bez vīzas jāizceļo no KZ līdz 

01.07. 

* uz laiku slēgti robežkontroles punkti dažos KZ 

valsts robežas posmos 

* jānodrošina  sanitāro un epidemioloģisko 

pasākumu ievērošana  

 

No 11.05.2020 – 

ārkārtas stāvoklis 

atcelts, bet 

saglabājas 

karantīnas 

pasākumi 

SLĒGTI 

* ierobežota iebraukšana/izbraukšana no KZ 

* slēgti robežpunkti ar CN, KG, RU un UZ 

* pārtraukts bezvīzu režīms ar ES (tostarp, LV) 
un vairāku citu valstu pilsoņiem – līdz 

01.11.2020 

 

 

No 11.05.2020 

– ārkārtas 

stāvoklis 

atcelts, bet 

saglabājas 

karantīnas 

pasākumi 

14.05.2020  

Kipra Nav informācijas 

 

 IEROBEŽOTI 

* ieceļošana tikai repatriācijas ietvaros 
 31.03.2020 

Kirgizstāna Nav informācijas 

* aizliegta iebraukšana visiem ārzemniekiem 

* slēgta robeža ar Ķīnu 

 IEROBEŽOTI 

* liegta ieceļošana/izceļošana visiem  
No 17.03.2020 

uz nenoteiktu 

laiku 

03.04.2020 

Kosova ATĻAUTI 

* galvenie robežpunkti atvērti starptautiskajiem 

autopārvadājumiem 

 APTURĒTI 

* iebraukšana slēgta, izņemot pilsoņiem 
Ārkārtas 

stāvoklis no 

16.03.2020 uz 

nenoteiktu 

laiku 

07.04.2020 

Krievija ATĻAUTI 

* uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem 

robežu slēgšana neattiecas 

* transportlīdzekļu vadītāji atbrīvoti no 

karantīnas ievērošanas 

* obligāta prasība izmantot personiskās 

aizsardzības līdzekļus (maskas) 

Pašizolācijas 

režīms līdz 

31.05.2020 

APTURĒTI 

* starptautiskie pasažieru pārvadājumi apturēti 

uz nenoteiktu laiku 

* ierobežota ārvalstnieku ieceļošana, izņemot 

īpaši noteiktos gadījumos, tostarp no BY, PL, 

NO.  

* iebraucējiem tiek piemērota 14 karantīna 

 

Ārvalstniekie

m robežas 

slēgtas 

nenoteiktu 

laiku 
 

Pašizolācijas 

režīms līdz 

31.05.2020 

14.05.2020  

 

Atvieglojumi * Atcelti pavasara braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem uz reģionālajiem un vietējas nozīmes ceļiem 2020. gadā No 02.04.2020 



* Izveidoti “zaļie koridori” kritiski svarīgo preču importam, kā arī uz laiku atceltas ievedmuitas maksājumu kritiski svarīgām precēm 

* pagaidu ierobežojumi kritiski svarīgo preču eksportam uz trešajām valstīm 

Ķīna IEROBEŽOTI 

* ārvalstu transportlīdzekļi jāizkrauj ostā. 

Ārvalstu autovadītājiem Ķīna jāpamet tajā pašā 

dienā, kad krava ir izkrauta, nekontaktējoties ar 

termināļu un noliktavu personālu 

* ja autovadītāji nevar pamest Ķīnu tajā pašā 
dienā, tiem tiks veiktas veselības pārbaudes un tie 

tiks nogādāti speciālās uzturēšanās vietās 

* robeža ar KGZ atvērta kravu transportam, 

veikta trešo valstu kravu pārkraušana no ārvalstu 

transportlīdzekļi uz abu valstu 

transportlīdzekļiem; 

* no TJ iebraukšana tikai ĶTR pilsoņiem 

* pastiprināta kontrole uz KZ robežas 

* no MNG puses pastiprināta kontrole, karantīna 

neattiecas uz kravas auto vadītājiem 

* kravu izkraušana tiek veikta robežšķērsošanas 

punktos 

 

No 11.04.2020 

APTURĒTI 

* atļauta ieceļošana tikai pilsoņiem 
No 20.03.2020 21.05.2020 

Robežas No RU puses iebraukšana iespējama caur robežpunktu Pograņičnij-Suifenhe  – TIKAI kravu transportam, piemērotas veselības pārbaudes un/vai karantīnas 
pasākumi; un Kanikurgan 

 

RU-CN robežpunkti Poltavka-Dongning un Turirog-Mishan slēgti no 06.04.2020 

RU-CN robežpunkts Manzhouli-Zabaikalsk atvērts tikai kravu transportam – no 08.04.2020 

Latvija ATĻAUTI  

 
Ārkārtas situācija 

līdz 09.05.2020 

ATĻAUTI, bet tikai Baltijas valstu ietvaros 

* atvērtas iekšējās robežas starp LV, LT un EE 

* ārpus Baltijas valstīm starp. Pasažieru 

pārvadājumi ar autobusu nenotiek 

Ārkārtas 

situācija līdz 

09.05.2020 

21.05.2020 

 

Atvieglojumi * Ar Satiksmes ministrijas atļauju var tikt pieļauti atsevišķi starptautiski pasažieru pārvadājumi  
 

* Pagarināts medicīnisko izziņu derīguma termiņš  

 

 

No 07.04.2020 

– 3 mēneši 

Libāna IEROBEŽOTI 

* slēgtas robežas ar Sīriju 
    

07.04.2020 



* Beirūtas osta darbojas 

Lielbritānija ATĻAUTI  

* AK pilsoņiem ieteikts nedoties starpt. 

autopārvad. reisos 

 

 IEROBEŽOTI 

* ieteikums nedoties nebūtiskos starptautiskos 

braucienos, uz vietējiem braucieniem tas 

neattiecas 

No 17.03.2020 30.04.2020 

 

Atvieglojumi Pagaidu tolerances periods visiem kravu pārvadājumiem Anglijā, Velsā, Skotijā un Ziemeļīrijā darba un atpūtas laika uzskaitē šādi: 

* ikdienas braukšanas laiks – 11 stundas VAI 

* sākt iknedēļas atpūtas periodu pēc septiņiem 24 h periodiem ;  

Joprojām saglabājas prasība divu secīgu nedēļu periodā veikt divus regulāros iknedēļas atpūtas periodus vai vienu regulāro un vienu 

saīsināto atpūtas periodu; 

* ikdienas atpūtas laiks – 9 stundas 

* iknedēļas braukšanas laiks – 60 stundas 

* braukšanas ilgums 2 nedēļu periodā – 96 stundas 

* izmantojot saīsināto ikdienas atpūtas periodu līdz 9 stundām, var izmantot atkāpi par ikdienas atpūtas perioda pārtraukšanu uz 

periodu, kas nepārsniedz vienu stundu, lai uzbrauktu/nobrauktu no prāmja vai vilciena.  
 

Uz laiku apturēti ceļu lietošanas maksas režīmi Londonā 

No 22.04.2020 

līdz 31.05.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 23.03.2020 

Lietuva ATĻAUTI 

* autovadītājiem – gan LT, gan ārvalstu -, veicot 

pārvadājumus uz LT vai tranzītā caur to, ir 

rakstveidā (brīvā formā) jāfiksē visas veiktās 

apstāšanās, norādot apstāšanās vietu, iemeslu un 

stāvēšanas ilgumu 

* ieviesta robežkontrole ar PL un LV 

 

 

Ārkārtas stāvoklis 

līdz 31. maijam 

 

APTURĒTI 

* no 15.05.2020 plānots atvērt iekšējās robežas 

starp LV, LT un EE, iebraucot no EE un LV, nav 

jāievēro 14 dienu pašiziolācijas periods 

* no 11.05. pārējo ES valstu pilsoņi drīkst 

iebraukt LT darba vai mācību sakarā, bet pēc 

iebraukšanas jāievēro 14 dienu pašizolācijas 

periods (izņemot iebraucējiem no PL) 

* kustībai ar LV no 15.05. būs atvērtas šādi 

robežpunkti: Rucava-Būtiņģe, Medumi-Smelīne, 
Grenctāle-Saloči 

 

Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

31. maijam 

 

21.05.2020 

 

Lihtenšteina ATĻAUTI  IEROBEŽOTI 

* apturēta Šengenas vīzu izsniegšana 

* ierobežota ieceļošana no augsta riska valstīm 

* robeža ar AT atvērta 

* liegta iebraukšana no augsta riska valstīm, izņ. 

CH 

 21.05.2020 



Luksemburga ATĻAUTI 

* VISI robežpunkti uzskatāmi par “zaļajiem 

koridoriem” 

*’atsevišķas kaimiņvalstis ir slēgušas savas 

robežas  

 APTURĒTI 

* izņemot repatriācijai 
No 16.03.2020  30.04.2020 

Atvieglojumi Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē 

- maksimālais ikdienas braukšanas laiks – līdz 11 stundām, bet ne vairāk kā trīs reizes nedēļā 

- Maksimālais kopējais braukšanas laiks divu nedēļu periodā – līdz 96 stundām 
- Iknedēļas atpūtas periodu var atlikt uz laiku līdz septiņiem secīgiem 24 stundu periodiem, kas jākompensē sekojošās nedēļas laikā; 

- Regulāro iknedēļas atpūtu var veikt transportlīdzeklī, ja tajā ir ierīkotas pienācīgas guļvietas katram autovadītājam un transportlīdzeklis 

ir novietots stāvvietā 

 

Apturēti vadīšanas aizliegumi brīvdienās 

No 18.04.20202 

līdz 31.05.2020 

 

 

 

 

No 20.03.2020 

uz nenoteiktu 

laiku 

Malta IEROBEŽOTI 

* visiem autovadītājiem obligāts 14 dienu 

karantīnas periods 

* rekomendācija sūtīt kravas piekabēs, 

puspiekabēs un konteineros bez vilcēja 

 

No 17.03.2020 
  30.04.2020 

 

Atvieglojumi Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē 

- Maksimālais ikdienas braukšanas laiks – līdz 11 stundām 
- Maksimālais braukšanas laiks nedēļā – līdz 58 stundām; 

- Minimālo ikdienas atpūtu drīkst aizstāt ar 45 min atpūtas periodu pēc 5 ½ stundu darba perioda; 

- Ikdienas atpūtas periodu var samazināt līdz 9 stundām 

No 17.04.2020 

līdz 31.05.2020 

Maroka ATĻAUTI   APTURĒTI 

* izņemot saistībā ar repatriāciju 
 16.03.2020 

 

Melnkalne ATĻAUTI  

* noteikta sanitārā uzraudzība iebraucējiem no 

noteiktām valstīm 

* aizliegums autovadītājiem apstāties, stāvēt un 
uzturēties ME teritorijā 

 APTURĒTI 

* iebraukšana tikai repatriācijas ietvaros 

 

 07.04.2020 

Moldova ATĻAUTI, 

* atvērti atsevišķi robežpunkti  

* karantīnas un pašizolācijas pasākumi uz starpt. 

kravu pārvadātājiem neattiecas 

Ārkārtas stāvoklis  

līdz 15.05.2020 

 

 

SLĒGTI 

* izņemot repatriācijas pasākumu ietvaros, 

diplomātiskā dienesta, starptautisko organizāciju 

pārstāvjiem 

Ārkārtas 

stāvoklis  līdz 

15.05.2020 

 

22.04.2020 

 



* slēgti vairāki robežpunkti 

 
 

No 07.04.2020 

* jāaizpilda epidemioloģiskās anketas 

* obligāta karantīna – 14 dienas 

Robežas * Slēgti vairāki robežpunkti - Costești–Stanca (MD-RO) ; Briceni–Rossoșanî  (MD-UA) – no 29. 03.2020. Criva–Mamaliga un Mirnoe–Tabaki no 07.04.2020 
* Turpina darbu – MD-RO: Leușeni–Albița; Sculeni–Sculeni; Giurgiulești–Galați  

MD-UA: Otaci–Moghilev–Podolsk; Giurgiuleşti–Reni; Palanca–Maiaki–Udobnoe; Tudora–Starokazacie  

* Līdz 10. aprīlim Otaci–Moghilev–Podolsk robežkontroles punktā tiek ierobežota satiksme remontdarbu dēļ. 

Monako ATĻAUTI  AIZLIEGUMU NAV 

* ierobežojumi tādi paši kā Francijā 

 31.03.2020 

Mongolija ATĻAUTI 

* kravu transportlīdzekļu vadītājiem 

robežšķērsošanas vietās tiek veiktas obligātās 

veselības pārbaudes.  

* tiek piemērota obligāta dezinfekcija 

* eskorts uz muitošanas vietu 

* pēc muitošanas tūlītēja izbraukšana no valsts 

* tranzītā braucošus transportlīdzekļus policija 

eskortē līdz robežšķērsošanas vietai. Aizliegta 
apstāšanās ceļa malās 

* Netiek ielaisti:  

- transportlīdzekļi, kas tranzītā šķērso valsti 

virzienā uz ĶTR, ja tiem nav spēkā esošu ĶTR 

atļauju 

- transportlīdzekļi bez starpvaldību līgumos par 

autopārvadājumiem minētajām atļaujām 

 

Ārkārtas stāvoklis 

līdz 31.05.2020 

APTURĒTI 

* līdz 31. maijam apturēti starptautiskie 

pasažieru; 

 

Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

31.05.2020 

19.05.2020 

Robežas No 30.03.2020  ārvalstīs reģistrēti kravu transportlīdzekļi var iebraukt robežpunktus – Altanbulag un Ulaanbaishint.  

Nīderlande ATĻAUTI 

* nav robežu šķērsošanas ierobežojumu un 

papildu prasību attiecībā uz dokumentiem 

* ieteicams nodrošināt autovadītājus ar 
personiskās aizsardzības līdzekļiem – sejas 

maskām un cimdiem, kā arī izvairīties no 

sabiedriskās ēdināšanas iestādēm 

 ATĻAUTI 

* aicinājums neceļot 
 30.04.2020 

Atvieglojumi Tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē vietējiem kravu pārvadājumiem, kas saistīti ar aptieku, lielveikalu un 

pārtikas veikalu apgādi  
No 07.04.2020 

līdz 31.05.2020 



* Ikdienas braukšanas laiks – līdz 11 stundām; 

*iknedēļas braukšanas laiks – līdz 58 stundām; 

* braukšanas laiks divu secīgu nedēļu periodā– līdz 96 stundām 

* iknedēļas atpūtas periodu sākt pēc 7 x 24 stundām 

Norvēģija ATĻAUTI  

* robežkontrole un pārbaudīta vadītāju identitāte 

* noteiktām precēm prioritāte robežšķērošanā 

* N uzņēmumos nodarbinātiem vai 
pašnodarbinātiem autovadītājiem – 14 dienu 

karantīna 

 

No 15.05.2020 

pagarinājums +90 

dienas 

IEROBEŽOTI 

*atvieglota iebraukšana ārvalstu pilsoņiem no 

EEZ pilsoņiem, kuri strādā N 

* izbraukšana atļauta, bet jāpārliecinās par 
robežpunktu darbību 

No 15.05.2020 

pagarinājums 

+90 dienas 

20.05.2020 

 

Robežas Slēgta NO-RU robeža  

Pakistāna IEROBEŽOTI 
* skrīnigs un administratīva kontrole 

robežpunktos 

   06.05.2020  

 

Robežas Robežpunkts Torkham un Chaman ar Afganistānu divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem atvērta 5 dienas nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai), to dienā 

drīkst šķērsot ne vairāk kā 100 transportlīdzekļi 

Iebraukt atļauts arī NATO un ISAF kravu un degvielas vedējiem 

Minētajos punktos atļauta robežu šķērsošana gājējiem  

Atļauts pārtikas eksports 

Polija ATĻAUTI 

* robežšķērsošanas ierobežojumi un 

robežkontrole 

* robežas iespējas šķērsot tikai noteiktos 
robežpunktos: ar CZ – 18, ar SL – 5, ar DE – 

16, ar LT - 3 robežšķērsošanas punktos,  

* tiek veiktas veselības pārbaudes 

* jāaizpilda anketas  

* Ārpus automašīnas kabīnes autovadītājiem 

jāizmanto sejas maska; ja automašīnā vienlaikus 

ir divi autovadītāji, tad tiem ir jābūt sejas maskās, 

arī atrodoties kabīnē 

* Aizliegts iebraukt personām, kuras pārvietojas 

transportlīdzekļa ekipāžas maiņas nolūkā bez 

kravas transportlīdzekļa 

 

Līdz 12.06.2020 

SLĒGTI 

* ārvalstniekiem liegta ieceļošana PL un tranzīts 

cauri tās teritorijai 

 
Līdz 

12.06.2020 

21.05.2020 

 



* no 4.05. atcelta karantīna visiem, kas šķērso 

iekšējos robežu (starp ES un PL) darba 

pienākumu sakarā, izņemot medicīnas un 

sociālos darbiniekus  

Atvieglojumi Ieviests pagaidu tolerances periods krava transportlīdzekļu autovadītāju darba un atpūtas laiku uzskaitē:  

* darba laiks līdz 11 stundām dienā; 

* darba laiks nedēļā – ne vairāk kā 60 stundas 

* kopējais transportlīdzekļa vadīšanas laiks divu secīgu nedēļu periodā – ne vairāk kā 96 stundas 
* pēc 5 ½ stundu darba perioda tiesības uz vismaz 45 min. nepārtrauktu atpūtu 

* ja autovadītājs to izvēlas, viņš var izmantot regulāro iknedēļas atpūtas periodu transportlīdzeklī, ja tajā ir ierīkota pienācīga guļvieta 

katram autovadītājam un transportlīdzeklis ir novietots stāvvietā  

 

Uz pasažieru transportlīdzekļu vadītājiem šie atvieglojumi attiecas tikai attiecībā uz repatriācijas pasažieru pārvadājumiem. 

- Izmantojot iepriekš minētās atkāpes, autovadītājam uz digitālā tahogrāfa izdrukas vai analogā tahogrāfa tahogrammas jāveic ieraksts par 

izmantoto atkāpi. 

- Atkāpju izmantošana nedrīkst ietekmēt autovadītāja darba apstākļus un satiksmes drošību. 

 

No 17.04.2020 

līdz 31.05.2020 

Portugāle ATĻAUTI 

*ieviesta robežkontrole 

* publiskās vietās obligāti jāievēro sociālā 

distancēšanās vai jāizmanto sejas maskas 

* ar lielceļu, kā arī degvielas uzpildes staciju un 

atpūtas vietu darbību var iepazīties šeit. 

 

 

SLĒGTA 

*cilvēku kustībai slēgtas robežas (izņēmums: 

kravu pārvadājumos iesaistītās personas, 

pārrobežu strādnieki, neapliekamās palīdzības 

transports)  

*atvērti atsevišķi robežas šķērsošanas punkti 

* publiskās vietās obligāti jāievēro sociālā 

distancēšanās vai jāizmanto sejas maskas 

 

Līdz 

15.06.2020  

 

19.05.2020 

 

Atvieglojumi Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē, proti: 

* maksimālais ikdienas braukšanas laiks – 11 stundas 

* divu secīgu nedēļu periodā autovadītājam jāievēro vismaz viens regulārās iknedēļas atpūtas periods un viens saīsinātais iknedēļas atpūtas 
periods – 24 stundas. Saīsinātais atpūtas periods nav jākompensē. 

* autovadītājs drīkst veikt regulāro iknedēļas atpūtu transportlīdzeklī, ja tajā ir ierīkota guļvieta katram autovadītājam un transportlīdzeklis ir 

novietots stāvvietā.  
* maksimālais braukšanas laiks nedēļā – 56 stundas 

* maksimālais braukšanas laiks divu secīgu nedēļu periodā – 90 stundas. 

 

* pagarināts vadītāju apliecību un sertifikātu derīguma termiņi – līdz 30.06.2020 

No 22.04.2020 

līdz 31.05.2020  

https://covid-19-en-imt-ip.hub.arcgis.com/


Robežas Ar Spāniju atvērti šādi robežpunkti: 

Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) un Vila Verde de 

Ficalho (Beja).  

Rumānija ATĻAUTI 

* transportlīdzekļu, kuru pilna masa pārsniedz 

2,4t, vadītājiem, kas ierodas no “sarkanajām” 

un/vai “dzeltenajām” zonām, karantīna netiek 

piemērota, ja uz robežas nav saslimšanas pazīmju 
* transportlīdzekļu, kuru pilna masa pārsniedz 

2,4t, autovadītājiem, kuri darba dēļ dodas no RO 

uz citu ES dalībvalsti un otrādi, neatkarīgi no tā, 

vai brauciens tiek veikts ar darba 

transportlīdzekli, vai privāto auto, iebraucot RO, 

jāuzrāda darba devēja parakstīts darbinieka 

sertifikāts. 

* visiem jāaizpilda speciālas veidlapas 

* braucot tranzītā, jāaizpilda noteiktas veidlapas, 

kas jāiesniedz, izbraucot no RO 

* iebraucot RO, jāsaņem speciālas uzlīmes, kas 

jāiestiprina logā un kas parāda transporta 
koridorus 

* tranzītam noteikti koridori un speciāli ierīkotas 

degvielas uzpildes un atpūtas vietas 

* autovadītāji jānodrošina ar personiskās 

aizsardzības līdzekļiem (dezinfektantiem, 

cimdiem, sejas maskām) 

Trauksmes 

stāvoklis no 

15.05.2020  - 30 

dienas 

SLĒGTI 

* pasažieru pārvadājumi aizliegti līdz 01.06. 

* ieceļošana atļauta tikai pilsoņiem un 

pastāvīgajiem iedzīvotājiem 

* ieceļotājiem 14 dienu pašizolācija 
* tranzīts tikai pa noteiktiem tam paredzētiem 

koridoriem 

 

Trauksmes 

stāvoklis no 

15.05.2020  - 

30 dienas 

21.05.2020  

Atvieglojumi Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē, proti: 

* maksimālais braukšanas laiks – 11 stundas 

* braukšanas laiks bez pārtraukumiem – līdz 5 ½ stundas, pēc kurām vismaz 45 min atpūta 

* ikdienas atpūtas laiks – līdz 9 stundām 

* ikdienas atpūtas perioda atlikšana pēc sešiem 24 stundu periodiem 

No 17.04.2020 

līdz 31.05.2020 

 

 

 

Robežas * slēgti vairāki robežpunkti ar HU, UA, BG, MD, SRB 

* garas rindas uz robežām, ar stāvokli uz robežām var iepazīties šeit 
 

https://www.untrr.ro/userfiles/files/Adeverin%C8%9B%C4%83-angajator-in-engleza-1.pdf
https://www.untrr.ro/userfiles/files/Adeverin%C8%9B%C4%83-angajator-in-engleza-1.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/romania.pdf
https://www.untrr.ro/userfiles/files/tranzit%20romania%281%29.pdf
https://www.untrr.ro/userfiles/files/tranzit%20romania%281%29.pdf
http://www.mt.gov.ro/web14/


Serbija ATĻAUTI 

* tranzīta pārvadājumi jāpabeidz 12 stundu laikā 

* pagaidu aizliegums eksportēt noteiktas preces 

 IEROBEŽOTI 

* aizliegta ieceļošana un valsts šķērsošana 

tranzītā personām, kas iebrauc no riska valstīm, 

izņemot ar Serbijas Veselības ministrijas atļauju 

līdz 

11.05.2020 

(provizoriski) 

21.05.2020 

 

Robežas Atvērti tikai atsevišķi robežpunkti. Sīkāka informācija šeit.  

Slovākija ATĻAUTI 

* robežkontrole  

* robežu var šķērsot tikai noteiktos 

robežpunktos 

* autovadītājiem jābūt apgādātiem ar 

aizsarglīdzekļiem 

* kravas transportlīdzekļu vadītāji atbrīvoti no 

karantīnas perioda 

 

Robežkontroles 

pasākumi līdz 

27.05.2020 

SLĒGTI 

* no 21.05. atļauts ceļot uz AT, CZ, HR, PL, 

SL, CH, HU un DE, ja uzturēšanās nepārsniedz 

24 h, nav jāievēro 14 dienu karantīna 

Robežkontrol

es pasākumi 

līdz 

27.05.2020 

21.05.2020  

Atvieglojumi Ieviests pagaidu tolerances periods darba un atpūtas laiku uzskaitei autovadītājiem, kas veic starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus. 

Tas nozīmē: 
* dienas braukšanas laiks līdz 11 stundām; 

* iknedēļas braukšanas ilgums  – 60 stundas 

* kopējais transportlīdzekļa vadīšanas laiks divu secīgu nedēļu periodā – 96 stundas 

* pēc 5 ½ stundu darba perioda, vismaz 45 min. nepārtrauktu atpūta 

* ikdienas atpūtas laiks – 9 stundas  

No 18.04.2020 

līdz 31.05.2020 

Robežas Darbojas noteikti robežpunkti: 

SK–AT: Bratislava–Jarovce–Kittsee (autostrāde); Bratislava–Jarovce–Kittsee (vecais ceļš); Bratislava – Petržalka–Berg. Moravský Svätý Ján–Hohenau; 

SK-HU: Bratislava Čunovo–Rajka (autostrāde); Medveďov–Vámosszabadi; Komárno–Komárom; Štúrovo–Esztergom; Šahy–Parassapuszta; Slovenské 

Ďarmoty–Balassagyarmat; Šiatorská Bukovinka–Salgótarján; Kráľ–Bánréve; Milhosť–Tornyosnémeti (ceļš nr. I/17); Milhosť–Tornyosnémeti cesta (ceļš nr. 

R4); Slovenské Nové Mesto–Sátoraljaújhely. 

SK-CZ: Svrčinovec–Mosty u Jablunkova; Makov–Bílá–Bumbálka; Horné Srnie–Brumov–Bylnice; Drietoma–Starý Hrozenkov; Moravské Lieskové–Strání; 

Lysá pod Makytou–Střelná; Vrbovce–Velká nad Veličkou; Brodské–Břeclav (šoseja); Holíč–Hodonín;Skalica–Sudoměřice (jaunais ceļš);  

SK-PL: Trstená–Chyžné; Vyšný Komárnik–Barwinek. 

Slovēnija IEROBEŽOTI 

* aizliegts tranzīts ar transportlīdzekļiem, kuru 

masa pārsniedz 3,5 t 

* pārvadājumi starp SLO un IT: apzturēti, 

izņemot pasta transportu, medicīnas produktus, 

Drošības un 

distancēšanās 

pasākumi līdz 

31.05.2020 

APTURĒTI 

* 14 dienu karantīna iebraucējiem no trešajām 

valstīm (izņ. ES valstis)  

* slēgta robeža starp IT un SLO 

 

 
Drošības un 

distancēšanās 

21.05.2020 

https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/Closed%20borders%20Serbia%2003.04.20.pdf


aizsardzības aprīkojumu, med.iekārtas un 

humanitāro palīdzību 

* atļauti tikai tādi pārvadājumi, kas noslēdzas 

Slovēnijā  

vai 

pasta, medicīnas iekārtu, medikamentu vai 

humanitāro pārvadājumu gadījumos 
* iebraukt no Itālijas drīkst tikai noteiktos 

robežškērsošanas punktos  

 pasākumi līdz 

31.05.2020 
 

Atvieglojumi * pagaidu aizliegums veikt tehnisko inspekciju un citas procedūras saistībā ar transportlīdzekļu reģistrāciju un darbu tahogrāfu darbnīcās 

* autovadītāju apliecību, transportlīdzekļu apdrošināšanu un ADR sertifikātu derīguma termiņu pagarinājums 

 

 

*atcelti kravas transportlīdzekļu vadīšanas ierobežojumi brīvdienās 

* līdz 

16.05.2020  un 

16.07.2020 

 

 

No 27.03.2020 

Robežas Darbojas robežpunkti:  

SLO-IT 

Vrtojba, Fernetiči, Škofije un Krvavi Potok 

SLO-AT 

Gornja Radgona, Kuzma, Holmec (no plkst. 05:00 līdz 21:00), Karavanke, Jurij (no 06:00 līdz 21:00), Vič (no 05:00 līdz 23:00), Ljubelj, Trate, Radlje, 

Gederovci, Šentilj, Šentilj (no 06:00 līdz 21:00) un Korensko (no 05:00 līdz 23:00).  
SLO-HR (tranzītam no IT): Gruškovje, Obrezje un Starod.  

SLO-HU: Dolga vas, Pince un Pince R1/232 (tikai SLO un HU pilsoņiem). 

Somija ATĻAUTI 

* darbojas noteikti robežpunkti 

* robežkontrole uz ES iekšējām robežām 

* ierobežota ES ārējo robežu šķērsošana 

 

 

Robežšķērošanas 

ierobežojumi līdz 

14.06.2020 

 

 

APTURĒTI 

  
 

Robežšķēroša

nas 

ierobežojumi 

līdz 

14.06.2020 

 

14.05.2020 

 

Atvieglojumi Ieviests pagaidu tolerances periods darba un atpūtas laiku uzskaitei autovadītājiem, kas veic starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus. 

Tas nozīmē: 

- pagarināts ikdienas braukšanas laiks (maksimums 11 stundas) 

- ;iknedēļas braukšanas laiks (maksimums 60 stundas); 
- divu secīgu nedēļu kopējais braukšanas laiks (maksimums 120 stundas); 

No 26.04.2020 

līdz 31.05.2020 



- saīsināts ikdienas atpūtas laiks (minumus 9 stundas); 

- katru otro nedēļu iknedēļas atpūtas laiku var samazināt līdz 24 stundām, kompensācija nav nepieciešama; 

- iknedēļas 45 stundu atpūtas periodu atļauts pavadīt transportlīdzekļa kabīnē. 

Izņēmuma kārtā pagarināts to uz ADR pārvadājumiem attiecināmo dokumentu derīgumu termiņš , kuru termiņš beidzas krīzes periodā 

Robežas Šķērsot iekšējās robežas atļauts: 

- atgriežoties FIN 

- atgriežoties uz vai tranzītā uz citu ES vai Šengenas valsti 

- darba braucienā 
- citā būtiskā braucienā 

 

Šķērsot ārējās robežas atļauts: 

- atgriežoties FIN 

- atgriežoties uz vai citu ES vai Šengenas valsti 

- izbraucot no FIN trešās valsts pilsoņiem 

- citos būtiskos braucienos 

Spānija ATĻAUTI 

* slēgti atsevišķi nacionālas nozīmes ceļi, 

izņemot ceļu uzturēšanas transportu, medicīnas 

preču, pārtikas un degvielas piegādātāju 

transportu, cieto atkritumu un dzīvnieku un ātri 

bojājošos produktu piegādes transportu. 
* ieteikums pārliecināties, vai valstī izsludinātā 

karantīnas periodā klientu uzņēmumi strādā 

* Autovadītāji, kas nodarbojas ar pasažieru un 

kravu pārvadājumiem, tiek aicināti izmantot 

tūristiem paredzēto atvērto atpūtas vietu sniegtos 

pakalpojumus. 

* autovadītājiem obligāti jāizmanto sejas 

maskas, ja transportlīdzeklī ir divi autovadītāji 

* autovadītāji atbrīvoti no 14 dienu karantīnas 

perioda 

Ārkārtas stāvoklis 

līdz 7.06.2020 

SLĒGTI 

* slēgtas robežas, izņemot repatriācijas 

pasākumiem 

Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

7.06.2020 

21.05.2020 

 

Atvieglojumi Pagaidu tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē 

* ikdienas braukšanas - līdz 11 stundām  
* ikdienas atpūtas perioda var saīsināt līdz 9 stundām; 

 

14.04.2020 līdz 

31.05.2020 

 



* divās secīgās nedēļās var izmantot divus 24 stundu saīsinātos iknedēļas atpūtas periodus, ja četrās secīgās nedēļās ir vismaz diviem 45 

stundu atpūtas periodi; kompensācija nav nepieciešama. 

* Iknedēļas atpūtas periodu var pavadīt transportlīdzekļa kabīnē, ja tā atbilstoši aprīkota. 

 

 

* Pagarināti derīguma termiņi, kuriem krīzes periodā beidzas darbības laiks 

 
Grozījumi attiecībā uz dzīvnieku pārvadājumiem: 

- transportlīdzekļa un autovadītāja dokumentu derīguma termiņš tiek pagarināts par 120 dienā, kuras sāk skaitīt pēc ārkārtas stāvokļa beigām, 

ja kāds no dokumentiem beidzas pēc 1. marta; 

- tiek piešķirtas atkāpes no darba un atpūtas laika uzskaites prasībām attiecībā uz kravu autovadītājiem Spānijas teritorijā, ja tiek pārvadāti 

dzīvi dzīvnieki; 

atbrīvojumi tiek piemēroti visā Spānijas teritorijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 25.03.2020  

Šveice ATĻAUTI 

* Ieviesti “zaļie koridori” transportlīdzekļiem 

med.preču, pārtikas, degvielas un pasta 

pārvadājumiem. 

 

Robežkontrole  

pagarināta uz 6 

mēnešiem 

(nenosakot 

konkrētu datumu)  

IEROBEŽOTI 

*kontrole uz robežām ar IT, DE, AT un FR 

* iebraukšana atļauta CH un LI pilsoņiem un 

valsts piederīgajiem, kā arī personām, kas ir 

saņēmušas uzturēšanās atļaujas un vīzas 

* slēgti mazie robežšķērošanas punkti 

Robežkontrol

e  pagarināta 

uz 6 

mēnešiem 

(nenosakot 

konkrētu 

datumu) 

21.05.2020 

 

Tadžikistāna IEROBEŽOTI 
* Kravu un valstī importēto preču reģistrācijas un 

citas muitošanas operācijas tiek veiktas 

terminālos uz robežas un tālāk adresātam tās 

nogādā nacionālie pārvadātāji. 

* uz robežas ar ĶTR tiek veikta kravu 

pārkraušanu.  

* Ne-Ķīnas autovadītāji nedrīkst pamest 

transportlīdzekļus 

* daudzkārtējas pārbaudes yz abām robežām. 

 AIZLIEGTI 
* liegta ārvalstnieku ieceļošana un izceļošana 

* pasažieru pārvadājumi aizliegti 

 
No 10.04.2020 

līdz 

aizlieguma 

atcelšanai 

19.05..2020 

 

Robežas Starp TK un ĶTR atvērts robežšķērsošanas punkts Karasu-Kulma – kravu pārvadājumiem 

Tunisija ATĻAUTI 

* ar vīrusa apkarošanu saistītu preču eksports 

tikai ar īpašām atļaujām 

 Nav informācijas  07.04.2020 

Robežas Robežas slēgtas ar Sīriju un Alžīriju     



Turcija ATĻAUTI  

* autovadītājiem tiek piemērotas veselības 

pārbaudes 

* tranzīta pārvadājumos transportlīdzekļi tiek 

aprīkoti ar GPS 

* netiek ielaisti autovadītāji ar COVID-19 

simptomiem 
* Pārvadājums jāpabeidz un no TR teritorijas 

jāizbrauc pēc iespējas ātrāk. (Atvieglojumi  

neattiecas uz pārvadājumiem no IR un IQ) 

* TR steidzami nepieciešamo medicīnas un 

pārtikas preču pārvadājumiem prioritāte 

*tranzīta pārvadājumiem noteikti maršruti, 

apstāšanās un degvielas uzpildes vietas. 

* Ro-Ro pārvadājumi ar autovadītājiem veicami 

no noteiktām ostām (TR-UA: 

Zonguldak – Čornomorsk (Iļjiıčevskij) 

Istanbul (Haydarpaşa) - Chornomorsk 

(Iļjıčevskij) 
Karasu – Chornomorsk (Iļjıčevskij) 

TR-RO: Constanta - Karasu 

TR-LB: Taşucu - Tripoli 

TR-IL: Mersin – Haifa) 

No 27.04.2020 līdz 

turpmākam 

paziņojumam 

SLĒGTI 

* izņēmumu kārtā iebraukušajiem 14 dienu 

karantīna 

 

 
 

21.05.2020 

 

Turkmenistāna IEROBEŽOTI 

* slēgtas visas TM robežas starpt.kravu 

transportlīdzekļiem, tai skaitā tranzīta 

pārvadājumiem. 
*ārvalsts autovadītājiem aizliegts iebraukt valstī  

* krava tiek nodota no ārvalsts transportlīdzekļa 

vietējam transportlīdzeklim tam īpaši paredzētās 

vietās – 2 robežšķērsošanas punktus (ar UZB un 
KZ) – bez cilvēku kontakta.   

* Ostā krava tiek nogādāta uz kuģa klāja bez 

vilcēja/vadītāja. 

Uz nenoteiktu 

laiku 

SLĒGTI 

 
Uz nenoteiktu 

laiku 

 

 

 

 

 

 

21.05.2020 

 



* Tranzīta krava cauri valsts teritorijai tiek 

pārvesta ar TM transportlīdzekļiem. 

* Tranzīta koridoru efektīvai funkcionēšanai TM 

iestādes rosina izmantot kombinētos 

pārvadājumu veidus (jūras, sauszemes, gaiss). 

TM iestādes rosina preču pārvadājumus, tai 

skaitā tranzīta pārvadājumus, veikt, izmantojot 
konteinerus un dzelzceļa vagonus, aktīvi 

izmantojot kombinētos pārvadājumu veidus (gan 

jūras, gan sauszemes).  

Ukraina ATĻAUTI, 

 
 

 

APTURĒTI 

* izņemot saistībā ar valsts interešu 

aizstāvību un starptautisko saistību 

izpildi 

Līdz  

22.05.2020 

 

21.05.2020 

 

 Atvērtie robežšķērošanas punkti: 

UA-BY:  Senkijka- Veselivka  Novi Jariloviči-Nova Huta  Slavutič-Komarin  Vistupoviči-Nova Rudnia  Domanove-Mokrani.  
UA-PL: - Krakowiec-Korchowa - Yagodin-Dorohusk. Rawa-Ruska - Hrebenne 

UA-SLO: - Uzhhorod-Vyshnie-Niemetske.  

UA-HU: - Chop (Tysa)-Zakhon.  
UA-RO: - Diakove-Khalmeu - Porubne-Siret  

UA-MD: - Palanka-Maiaky-Udobne - Starokozache-Tudora - Reni-Dzhiurdzhiulesht - Mohyliv-Podilskyi-Otach  

UA-RU: - Hoptivka-Nekhotieievka - Iunakivka-Sudzha - Bachivsk-Troiebortne - Senkivka-Novi Yurkovychi 

Ungārija ATĻAUTI, 

* iebraukšana/izbraukšana HU un tranzīts tikai 

noteiktās robežšķērsošanas vietās 

* apstāšanās tikai noteiktās tam paredzētās 

atpūtas vietās un degvielas uzpildes stacijās 

* transporta operatoriem jāsaņem policijas 

zīmogs 

* teritorija jāšķērso pēc iespējas ātrāk, 

nepārkāpjot satiksmes noteikumus 

* autovadītājiem jābūt nodrošinātiem ar 
attiecīgiem aizsardzības līdzekļiem 

* autovadītāji nedrīkst piedalīties iekraušanas 

operācijās 

 SLĒGTI, 

Slēgtas iekšējās un ārējās robežas, izņemot 

repatriācijai 

No 17.03.2020 

līdz ārkārtas 

stāvokļa 

izbeigšanai 

30.04.2020  



* atvērti noteikti robežpunkti 

* starpt.pārvad. autovadītāji ir atbrīvoti no 

karantīnas, ja nav COVID-19 simptomu, ar 

simptomiem valstī netiek ielaisti 

Atvieglojumi Pagaidu tolerances periods braukšanas ierobežojumiem transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 t. 

 

Tolerances periods autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē: 

* ikdienas braukšanas laiks - līdz 11 stundām; 
* nedēļā kopējais braukšanas laiks - līdz 60 stundām; 

* kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās - līdz 105 stundām; 

* pēc 5,5 stundu braukšanas transportlīdzekļa vadītājam jāievēro vismaz 45 min pārtraukums; 

* ikdienas atpūtas periods samazināts līdz 9 stundām; 

* iknedēļas atpūtas laiks samazināts no 45 stundām uz 24 stundām. Kompensēšana nav nepieciešama; VAI 

* iknedēļas atpūtas perioda atlikšana līdz septiņiem 24 stundu periodiem. 

 

 

 

Līdz 31.05.2020 

Robežas Kravu pārvadājumiem uz/no HU un tranzītam atvērti tikai noteikti robežpunkti 

 

Uzbekistāna ATĻAUTI 

* starptautiskiem pārvadājumiem paredzētas 

noteiktas robežšķērsošanas vietas – no 01.05. uz 

nenoteiktu laiku 

* autovadītājiem tiek veikti Covid-19 testi 
* autovadītājiem jābūt ģērbtiem aizsargtērpos, 

sejas maskās un gumijas cimdos 

* laiks starp izkraušanu un iekraušanu jāpavada 

izolētās stāvvietās, ievērojot stingrus karantīnas 

un sociālās distancēšanās noteikumus 

Ārkārtas stāvoklis 

līdz 01.06.2020 

APTURĒTI Ārkārtas 

stāvoklis līdz 

01.06.2020 

21.05.2020 

 

Robežas Starptautiskajiem kravu pārvadājumiem atvērtas reobežšķērsošanas vietas: 

- ar AF – “Termez” 

- ar TM – “Olot” 

- ar TJ – “Sarosiyo”, “Oybek” un “Plotina” 

- ar KG – “Do‘stlik”, “O‘zbekiston”, “Vodil”, “Chashma” un “Oq qiya” 

- ar KZ – “Daut-ata”, “Gulistan”, “Yallama”, “Zangiota” un “Toshkent” 

Vācija ATĻAUTI 

* visi robežšķērsošanas  punkti ar AU, CH, DK, 

LU, FR ir atvērti, izlases robežkontrole  

 IEROBEŽOTI  
* ceļošanas brīdinājums līdz 14.06.2020 – ceļot 

nav aizliegts, bet tā ir katra indivīda atbildība 

 14.05.2020  

file:///C:/Users/Maruta/Desktop/COVID%20pa%20valstīm/robežpunkti


* pārbaudes uz robežām ar AU, CH, FR un DK 

ietver tikai paraugu ņemšanu 

* pārbaudes uz robežas ar LU atceltas 

* pārbaudes uz robežas ar DK tiks atceltas, 

tiklīdz tas būs iespējams 

* pārbaudes uz robežām ar AU, CH un FR 

plānots atcelt 16.06.2020 – ja epidemioloģiskā 
situācija būs labvēlīga 

 

Atvieglojumi * Atsevišķās federālajās zemēs atcelti ierobežojumi kravas automašīnu vadīšanai sestdienās un svētdienās – vairums federālo zemju šo 

atbrīvojumu piemēro tikai attiecība uz medicīnas preču, sanitāro preču un ātrbojīgo preču transportēšanu 

Hesenes federālajā zemē minētie ierobežojumi atcelti attiecībā uz visiem kravas transportlīdzekļiem svētdienās un valsts svētku dienās 

Bādenes-Virtebergas federālajā zemē minētie ierobežojumi atcelti attiecībā uz visiem kravas transportlīdzekļiem svētdienās un valsts svētku 

dienās 

Brēmenes federālajā zemē minētie ierobežojumi atcelti attiecībā uz visiem kravas transportlīdzekļiem svētdienās un valsts svētku dienās 

Reinzemes-Pfalcas federālajā zemē minētie ierobežojumi atcelti attiecībā uz visiem kravas transportlīdzekļiem svētdienās un valsts svētku 

dienās 

 

* Ieviests pagaidu tolerances autovadītāju darba un atpūtas laika uzskaitē – autovadītājiem, kas piegādā ikdienas nepieciešamības preces – 

pārtiku, medicīnas preces un degvielu, proti: 
- braukšanas ilgums līdz 10 stundām 5 reizes nedēļā 

- divas secīgi saīsināti iknedēļas atpūtas periodi četru nedēļu periodā, no kuriem vismaz divi ir 45 stundu atpūtas periodi; 

divu saīsināto iknedēļas atpūtas periodu kompensācija jāveic pirms nākošā iknedēļas atpūtas perioda uzsākšanas.lu 

Atkarībā no 

federālās zemes 

Līdz 03.06.2020 

Līdz 30.06.2020 

 

Līdz 01.06.2020 

Līdz 30.08.2020 

 

 

 

Līdz 31.05.2020 

 

 

 

 

Ziemeļ- 

maķedonija 

ATĻAUTI 

* atvērti atsevišķi robežpunkti 

* autovadītāji jānodrošina ar personiskās 

aizsardzības līdzekļi 

* robežkontroles punktu darbība nakts stundās 

ierobežota 

* pagaidu aizliegums med.preču un materiālu 

eksportam 

 IEROBEŽOTI 

* no augsta un vidēja riska valstīm ieceļošanas 

aizliegums 

* atvērti atsevišķi robežpunkti 

 07.04.2020 

 

Zviedrija ATĻAUTI  ATĻAUTI Līdz 
15.06.2020 

21.05.2020  



* pagaidu ieceļošanas aizliegums ES caur SE, 

izņemot SE pilsoņiem un iedzīvotājiem, EEZ un 

CH pilsoņiem un not. profesiju pārstāvjiem 

* aizliegums nebūtiskai ieceļošanai no trešajām 

valstīm, izņemot no ES valstīm, NO, CH, UK, 

LI un IS 

* ieteikums neizbraukt no valsts līdz 15.07.2020 

Atvieglojumi Pagaidu tolerances periods autovadītāju (visa veida transportlīdzekļu) darba un atpūtas laika uzskaitē šādos aspektos:  
* ikdienas braukšanas laiks - līdz 11 stundām; 

* nedēļā kopējais braukšanas laiks - līdz 60 stundām; 

* kopējais braukšanas laiks divās secīgās nedēļās - līdz 120 stundām; 

* ikdienas atpūtas periods samazināts līdz 9 stundām 24 stundu periodā; 

* divu secīgu nedēļu periodā autovadītājam jāveic vismaz viena regulārā iknedēļas atpūta un viena saīsinātā iknedēļas atpūta – vismaz 24 

stundas. Saīsinātais iknedēļas atpūtas periods nav jākompensē. 

*iespēja autovadītājam veikt regulāro iknedēļas atpūtu transportlīdzeklī, ja tajā ir ierīkotas vietas gulēšanai katram vadītājam, kā arī 

transportlīdzeklis ir novietots stāvvietā. 

 

 

 

 

No 15.04.2020 – 

31.05.2020 

 

       

 

 


