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Pielikumi likumam no 2018. gada 5. jūlija (poz. 1481) 

 

Pielikums nr. 1 

„Pielikums nr. 1 

 

 

AUTOPĀRVADĀJUMU PIENĀKUMU VAI NOTEIKUMU PĀRKĀPUMU SARAKSTS, PAR KO 

MINĒTS CEĻU PĀRVADĀJUMU LIKUMA 92. PANTA 1. DAĻĀ1), SODA NAUDAS LIELUMS PAR 

ATSEVIŠĶIEM PĀRKĀPUMIEM, BET DAŽU PĀRKĀPUMU GADĪJUMĀ PĀRKĀPUMU GRUPAS 

NUMURS UN PĀRKĀPUMU SMAGUMS 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

 

 

 

 

 

Autopārvadājumu pienākumu vai noteikumu pārkāpumu saraksts, par ko minēts ceļu 

pārvadājumu likuma 9. panta 1. daļā1) 

 

 

 

 

 

Soda naudas 

lielums PLN 

Pārkāpumu grupas 

nr., kā arī 

pārkāpumu 

smagums, norādīti 

Regulas 

2016/4032) 

I pielikumā 

 

(PN – nopietns 

pārkāpums,  

BPN– ļoti nopietns 

pārkāpums,  

NN – visnopietnākais 

pārkāpums) 

1 2 3 4 

1. Viena no minētajiem dokumentiem neuzrādīšana – par katru dokumentu: 

1.1. izraksts no atļaujas par pielaidi komerciālu autopārvadājumu veikšanai 200  

1.2. izraksts no licences 200 10.2 BPN 

11.2 BPN 

1.3. vadītāja apliecība 150 10.4 PN 

1.4. tahogrammas, manuālu ierakstu, izdrukas, vadītāja kartes, ja vadītājam ir tāda karte, par esošo 

dienu un iepriekšējām 28 dienām 

200 2.21 BPN 

2.22 BPN 

2.23 BPN 

2.24 BPN 

1.5. atļauja par starptautiskiem regulāriem pasažieru pārvadājumiem vai atļauja veikt regulāros 

speciālos starptautiskos pasažieru pārvadājumus, vai izraksti no šīm atļaujām 

150 11.4 PN 

1.6. dzīvnieku pārvadājumiem paredzētie dokumenti, kā noteikts (ES) Padomes Regulā nr. 1/20053) 150 12.5 PN 

1.7. citu, ceļu transporta likuma 87. pantā1) norādīto, ar autopārvadājumiem saistīto dokumentu 

neuzrādīšana  

200  
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2. Datu no autovadītāja digitālas tahogrāfa kartes neuzrādīšana  200 2.22 BPN 

3. Autopārvadājumu veikšana bez dokumenta uzrādīšanas, kas apliecina sākotnējās profesionālās 

kompetences kvalifikācijas iegūšanu vai periodiskas apmācības pabeigšanu (nepieciešamais ieraksts 

braukšanas tiesībās, vadītāja kvalifikācijas kartē (95. kods)) 

150 7.2 PN 

4. Pārvadājuma veidam atbilstošas apmācības neesamība, cita, nekā 3. punktā 800  

5. Transportlīdzekļa darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpumi 

5.1. Transportlīdzekļa vadīšanas pārsniedzot diennaktī pieļaujamo maksimālo braukšanas laiku:   

1) par laiku līdz 1 stundai 50  

2) par katru nākamo uzsākto stundu 100  

5.2. Transportlīdzekļa maksimālā braukšanas laika pārsniegšana, neievērojot pārtraukuma 

prasības: 

  

1) par laiku virs 15 minūtēm līdz 30 minūtēm 50  

2) par katrām nākamajām 30 minūtēm 100  

5.3. Regulārā ikdienas atpūtas perioda saīsināšana:   

1) par laiku līdz 1 stundai 50  

2) par katru nākamo uzsākto stundu 100  

5.4. Iknedēļas atpūtas perioda saīsināšana:   

1) par laiku līdz 1 stundai 50  

2) par katru nākamo uzsākto stundu 100  

5.5. Transportlīdzekļa vadīšanas iknedēļas laika pārsniegšana par laiku virs 30 minūtēm līdz 2 

stundām, kā arī par katru nākamo uzsākto stundu 

50  

5.6. Iknedēļas darba laika apjoma pārsniegšana, likuma par autovadītāju darba laiku 26c. panta 1. un 2. 

daļu izpratnē4), uzņēmējam, kurš personīgi veic ceļu pārvadājumus vai personai, kuru uzņēmējs nav 

nodarbinājis, bet kurš veic ceļu pārvadājumus uzņēmēja labā: 

  

1) mazāk par 2 stundām 50  

2) no 2 stundām līdz mazāk par 10 stundām 300  

3) no 10 stundām 500 3.2 BPN 

3.4 BPN 
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6. Pasažieru pārvadājumu likumdošanas pārkāpumi 

6.1. Samaksas ieturēšana par personas pārvadājumu ar transportlīdzekli, kurš veic regulārus pasažieru 

pārvadājumus, kas neatbilst samaksu cenrādim, kāds ir uzrādīts publiski 

1000  

6.2. Nepieciešamā apliecinājuma par samaksas veikšanu, kas uzrāda likumā noteikto atlaidi, neizdošana pasažierim 

pirms braukšanas uzsākšanas 

1000  

6.3. Nepieciešamā apliecinājuma par brauciena apmaksu neizsniegšana pasažierim 1000  

7. Noteikumu pārkāpums, kas saistīts ar tahogrāfa, tahogrammas, vai vadītāja kartes izmantošanu  

7.1. Ar tahogrāfa palīdzību netiek reģistrēti dati par transportlīdzekļa ātrumu, nobraukto attālumu, vai autovadītāja 

darba un atpūtas laiku, nereģistrējot datus tahogrammā vai digitālā tahogrāfa vadītāja kartē 

2000 2.14 BPN 

7.2. Vismaz divu derīgu autovadītāja karšu esamība, vai to izmantošana 2000 2.3 BPN 

7.3. Nepareiza tahogrāfa pārslēdzēja izmantošana, kas ļauj mainīt vadītāja aktivitātes veidu – par katru 

dienu 

100 ne vairāk par 

1000 

2.19 BPN 

7.4. Autovadītājs veic pārvadājumu ar nedarbojošos vai neatbilstoši darbojošos tahogrāfu 

laikposmā, kas ilgāks par pieļaujamo periodu, kas norādīts (ES) Regulas nr. 165/2014 5) 37. 

panta 1. daļā 

1000  

7.5. Autovadītājs veic pārvadājumu bez derīgas vai ar bojātu tahogrāfa vadītāja laikposmā, kas 

ilgāks par pieļaujamo periodu, kas norādīts (ES) Regulas nr. 165/20145) 29. panta 5. daļā 

500  

7.6. Autopārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli, kas ir aprīkots ar tahogrāfu, 

kurš ir atslēgts 

2000 2.8 BPN 

7.7. Nepamatota, vairāku tahogrammu izmantošana 24 stundu periodā – par katru dienu 100 2.13 BPN 

7.8. Tahogrammas izmantošana periodā, kas ilgāks par paredzēto, kopā ar datu zudumu – par 

katru tahogrammu 

100 ne vairāk par 

1000 

2.15 BPN 

7.9. Tahogrammas izmantošana, kurai nav veida homologācijas apliecības vai, kura nav paredzēta dotā 

veida tahogrāfam – par katru reģistra lapu 

200 2.18 PN 

7.10. Kontroles laikā uzrādīta netīra vai bojāta tahogramma, vai vadītāja karte, ar nesalasāmiem 

datiem – par karti vai katru tahogrammu 

200 2.16 BPN 

7.11. Par nepieciešamo ierakstu neizdarīšanu tahogrammā vai izdrukā, vai neizlasāmu ierakstu 

veikšanu ar roku tahogrammā vai izdrukā – par tahogrammu vai par katru izdruku 

50 par katru 

iztrūkstošo 

ierakstu ne vairāk 

par 200 par vienu 

tahogrammu vai 

vienu izdruku 

2.17 BPN 

7.12. Tahogrammas, izdrukas no tahogrāfa vai vadītāja kartes uzrādīšana, kurās nav ievadīti, ar roku vai 

automātiski, visi nepieciešamie dati, kuri attiecas uz vadītāja darba un atpūtas laiku, vai valsts simbols, 

kurā tika uzsākts, vai pabeigts darba dienas periods. Par tekošajām 24 stundām un iepriekšējo 28 dienu 

periodu – par katru dienu 

100 2.23 BPN 
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7.13. Vienlaicīga vairāku tahogrammu izmantošana 2000 2.13 BPN 

 7.14. Laika apzīmējuma neatbilstība tahogrammā ar oficiālo laiku transportlīdzekļa 

reģistrācijas valstī – par katru tahogrammu 

100 ne vairāk par 

1000 

 

7.15. Autopārvadājumu veikšana, ja bojāta, nefunkcionē vai nav pieejama digitālā tahogrāfa vadītāja 

karte un nav veikti manuāli ieraksti (ar roku) tahogrāfa izdrukās – par katru iztrūkstošo izdruku 

200 2.26 BPN 

7.16. Homologētā un tehniski pareizi strādājoša tahogrāfa nepareiza apkalpošana vai 

atslēgšana, kam sekas ir vadītāja aktivitāšu, transportlīdzekļa ātruma vai nobrauktā ceļa nereģistrēšana, 

uz tahogrammas vai vadītāja kartē 

1500 2.8 BPN 

7.17. Svešas digitālā tahogrāfa vadītāja kartes lietošana  2000 2.5 NN 

7.18. Svešas tahogrammas lietošana 2000 2.13 BPN 

7.19 Tādas digitālā tahogrāfa vadītāja kartes izmantošana, kura tika izdota pamatojoties uz 

viltotiem, nepatiesiem vai viltotiem apliecinājumiem vai dokumentiem 

500 2.6 NN 

7.20. Autopārvadājumu veikšana vairāku cilvēku apkalpē, neatbilstoši ievietojot tahogrammas vai 

vadītāja kartes tahogrāfā. 

200 2.18 PN 

8. Autopārvadājumu veikšana, pārkāpjot ceļu transporta likuma 18. panta 4a.  vai 5. daļu 1) 500  

9. Noteikumu par dzīvnieku pārvadāšanu pārkāpumi   

9.1. Dzīvnieku pārvadāšana, ko veica vadītājs bez dzīvnieku pārvadāšanai nepieciešamās 

kvalifikācijas, kuru apstiprinājusi atbildīgā iestāde 

1000  

9.2 Transportlīdzekļa vadītājs nodrošina pārvadājamajiem dzīvniekiem atbilstošus pārvadājuma 

apstākļus, par ko minēts (ES) Padomes Regulas nr. 1/2005 33. pantā, situācijās, kad pārvadājumus 

veicošajam subjektam jānodrošina 3. panta prasību piemērošanu 

 

500 

 

9.3. Transportējamo dzīvnieku apstākļu nenodrošināšana, 

par ko minēts (ES) Padomes Regulas nr. 1/20053) 1. pielikumā, sfērā, kas attiecas uz 

dzīvnieku pārvadāšanas apstākļiem, 

tajā skaitā: 

1) Aizliegtu darbību piemērošana attiecībā uz dzīvniekiem 

2) Dzīvnieku pārvadāšanas aizliegumu, kas atkarīgi no svara, vecuma, sugas un dzīvnieku 

transportēšanas spējām, neievērošana 

3) Dzīvnieku atdalīšanas prasību neievērošana 

4) Obligātās kravas platības lieluma vai kravas blīvuma nenodrošināšana atsevišķu sugu 

dzīvniekiem 

5) Neatbilstoša pienākumu izpilde, kas saistīti ar dzīvnieku apkalpošanu, tajā skaitā pārkāpjot 

prasības, kas izvirzītas dzīvnieku stāvēšanas un atpūtas laikam, to dzirdināšanai, barošanai, ka arī 

slaukšanai 

 

 

 

 

500 par katru 

pārkāpumu, ne 

vairāk kā 1000 

 

 

 

 

12.1 BPN 

12.4 PN 

9.4. Dzīvu dzīvnieku pārvadāšana, pārkāpjot noteikto maksimālo pārvadājumam atvēlēto laiku, 

dotajai dzīvnieku sugai 

  

1) līdz 2 stundām 
100 

 

2) virs 2 stundām – par katru uzsākto stundu  

200 

 

9.5. Nepaziņošana veterinārārstam par transportēšanas laikā atklāto slimību, ievainojumu vai nāves 

gadījumu 
500 

 

9.6. Par pārvadājuma veikšanu bez transportlīdzekļa tīrīšanas un dezinficēšanas pēc ka tra 

dzīvnieku vai produkta pārvadājuma, kas var ietekmēt dzīvnieku veselību un neuzrādot 

dokumentāciju, kas var apliecināt šo darbību veikšanu 

 

500 
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Paskaidrojumi : 

1) 2001. gada 6. septembra likums par ceļu pārvadājumiem (Ofic. Vēstn. no 2017.g. poz. 2200 un no 2018.g. poz. 

12, 79, 138, 650, 1039 un 1480). 

2) (ES) Komisijas Regula 2016/403 no 2016. gada 18. marta, kas papildina (ES) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

nr. 1071/2009 attiecībā uz savienības noteikumu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var novest pie labas reputācijas 

zaudēšanas ceļu pārvadātajam, kā arī, kas nomaina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/22/WE III 

pielikumu (ES Likumdošanas Vēstnesis L 74 no 19.03.2016., 8. lpp.). 

3) (ES) Padomes Regula nr. 1/2005 no 2004.g. 22. decembra lietā par dzīvnieku aizsardzību transportēšanas laikā un ar 

to saistītām darbībām, kā arī, kas nomaina direktīvas 64/432/EWG un 93/119/WE, kā arī (ES) Regulas nr. 1255/97  

(ES Likumdošanas Vēstnesis L 3 no 05.01.2005. lpp. 1,  ES Likumdošanas Vēstnesis  L 73 no 15.03.2008. 35. lpp., 

ES Likumdošanas Vēstnesis L 336  no 20.12.2011., 86. lpp., kā arī ES Likumdošanas Vēstnesis L 226 no 

01.09.2017, 31. lpp.). 

4) Likums no 2004. gada 16. aprīļa par vadītāju darba laiku (Ofic. Vēstn. no 2012. gada 1155. poz., no 2013.g. 567., no 

2016.g. 2206. poz., kā arī no 2018.g. 1480. poz.). 

5) (ES) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula nr. 165/2014 no 2014. gada 4. februāra lietā par tahogrāfiem, kuri tiek 

lietoti ceļu transportā, un kas nomainīja Padomes Regulu (EWG) nr. 3821/85 lietā par reģistrācijas ierīcēm, kas tiek 

izmantotas ceļu transportā, un, kas nomaina (ES) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu nr. 561/2006 lietā par 

dažu sociālo noteikumu saskaņošanu attiecībā uz ceļu transportu (ES Likumdošanas Vēstnesis L 60 no 28.02.2014, 

1. lpp.).” 
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Pielikums nr. 2 

„Pielikums nr. 3 

 

AUTOPĀRVADĀJUMU PIENĀKUMU VAI NOTEIKUMU PĀRKĀPUMU SARAKSTS, PAR KO 

MINĒTS CEĻU PĀRVADĀJUMU LIKUMA 92. PANTA 1. DAĻĀ1), SODA NAUDAS LIELUMS PAR 

ATSEVIŠĶIEM PĀRKĀPUMIEM, BET DAŽU PĀRKĀPUMU GADĪJUMĀ PĀRKĀPUMU GRUPAS 

NUMURS UN PĀRKĀPUMU SMAGUMS 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

 

 

Autopārvadājumu pienākumu vai noteikumu pārkāpumu saraksts, par ko minēts ceļu 

pārvadājumu likuma 9. panta 1. daļā1) 

 

 

 

 

 

Soda naudas 

lielums PLN 

Pārkāpumu grupas nr., 

kā arī pārkāpumu 

smagums, norādīti 

Regulas 2016/4032) 

I pielikumā 

(PN – nopietns pārkāpums,  

BPN– ļoti nopietns 

pārkāpums,  

NN – visnopietnākais 

pārkāpums) 

1 2 3 4 

1. VISPĀRĒJO PROFESIONĀLO AUTOPĀRVADĀTĀJA DARBĪBAS PRINCIPU UN PAŠPĀRVADĀJUMU3) 

NOSACĪJUMU PĀRKĀPUMI 

 1.1. Autopārvadājumu veikšanu bez nepieciešamās atļaujas profesionālās 

autopārvadātāja darbības veikšanai, vai autopārvadājuma veikšana bez 

nepieciešamās licences 

12 000 10.1 NN 
11.1 NN 

1.2. Regulas EK 1071/2009 7. pantā noteiktā finansiālajam nodrošinājumam 

neatbilstošs transportlīdzekļu skaits, ar kuriem tiek veikti komercpārvadājumi 

- sods par katru atsevišķu transportlīdzekli virs skaita 

500  

1.3. Autopārvadājumu veikšana ar taksometru, kas nav norādīts licencē, izņemot 

situāciju, kad taksometra operators pirms pārvadājuma veikšanas iesniedza 

pieteikumu jaunas licences izsniegšanai 

2000  

1.4. Pašpārvadājumu veikšana bez pārvadājuma veidu apliecinoša dokumenta 1000  

1.5. Par iestādes, kas piešķīrusi autopārvadājumu atļauju vai licenci 

neinformēšanu likumā noteiktajā termiņā rakstveidā, papīra vai elektroniskā 

formā, ja mainīti dati saskaņā ar ceļu transporta likuma 7a. un 8. pantiem1)– par katru izmaiņu 

800  

1.6. Daļēja vai pilnīga nepakļaušanās atbildīgajām iestādēm, kavējot, vai 

nenodrošinot pārbaudes iespēju. 

12 000 2.20 BPN 

1.7. Dokumentu un citu informācijas nesēju, kas minēti ceļu transporta likuma 16a. 

pantā un 33a. pantā1) neuzglabāšana, vai nepilnīga uzglabāšana uzņēmumos, kuri ir minēti 

šajos noteikumos  

10 000  

1.8. Autovadītāja atlīdzības aprēķināšana balstoties uz nobraukto attālumu vai 

pārvadāto preču daudzumu, ja tas varētu radīt satiksmes drošības apdraudējumu, 

vai sekmēt Regulas 561/2006 izvirzīto prasību pārkāpumus 

8000 1.32 BPN 

1.9. Par neziņošanu atbildīgajai iestādei, norādītajā termiņā, kas izsniegusi 

pašpārvadājumu atļauju par datu maiņu, kas norādīta Ceļu transporta likuma 8. pantā1) 

(rakstveidā, papīra formā vai elektroniskā formā) – par katru izmaiņu 

800  

1.10. Par nepatiesu datu, vai informācijas, kas attiecas uz pārvadājamo kravu, 

ievadīšanu transporta pavadzīmē vai citos dokumentos 

3000  



 

7 
 

 1.11. Par autopārvadājumu veikšanu laikposmā, kad noteiktiem transportlīdzekļu 

veidiem spēkā braukšanas ierobežojumi un aizliegumi, pa koplietošanas 

autoceļiem. 

2000  

1.12. Transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšana ar dokumentiem, par ko ir minēts 

ceļu transporta likuma 87. pantā1) – par katru dokumentu 

500  

1.13. Pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma, kas veic pārbaudi, pārbaudāmajā 

uzņēmumā netiek norādīts pārvadājuma vadītājs. 

5000  

1.14. Autopārvadājuma veikšanas pasūtījums subjektam, kuram nav tiesību veikt 

autopārvadājumus, jo īpaši tiesību, kas nepieciešamas, lai īstenotu atsevišķus 

pārvadājuma veidus. 

10 000  

1.15. Par kravas vai pasažieru pārvadājumu veikšanu bez autovadītājam 

nepieciešamās profesionālās kompetences apmācības, vai bez periodiskās vadītāja 

apmācības 

1500 7.1 BPN 

2. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI 6) 

 2.1. Regulāro pārvadājumu veikšana vai regulāro speciālo pārvadājumu veikšana bez nepieciešamā 

dokumenta: 

  

1) atļaujas 8000 11.3 BPN 

2) izziņas par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 8000  

3) apstiprinātas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas deklarācijas 8000  

2.2. Par regulāro vai speciālo regulāro pasažieru pārvadājumu veikšanu pārkāpjot 

nosacījumus, kas atrunāti atļaujā, izziņā par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu, vai apstiprinātā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas deklarācijā 

attiecībā uz: 

  

1) dienām 2000  

2) izbraukšanas un atgriešanās laiku 500  

3) pārvadājuma maršrutu vai noteiktām pieturvietām  3000 11.5 PN 

2.3. Regulāro pārvadājumu veikšana vai speciālo regulāro pārvadājumu veikšana bez obligātā kustības 

grafika (saraksta) 

2000  

2.4. Regulāro pārvadājumu veikšana ar citu transportlīdzekli, izņemot autobusu 5000  

2.5. Pārvadājumu veikšana ar autobusu, kurš, atbilstoši pārvadājuma veidam, neatbilst 

nepieciešamajiem tehniskajiem noteikumiem, transportlīdzekļa marķēšanas vai aprīkošanas 

prasībām 

500  

2.6.Par publiskajai cenu lapai neatbilstošas pārvadājuma maksas iekasēšana, veicot regulāros pasažieru 

pārvadājumus 

2000  

2.7. Nepieciešamā maksājuma apliecinājuma, par braucienu, neizdošana pasažierim, izņemot 

taksometru 

2000  

2.8. Nepieciešamā maksājuma apliecinājuma, par braucienu, neizsniegšana pasažierim pirms brauciena 

uzsākšanas, ieskaitot likumā noteikto atlaidi 

1000  

2.9. Par neziņošanu atbildīgajai iestādei, norādītajā termiņā, kas izsniegusi pasažieru 
pārvadājumu atļauju par datu maiņu, kas norādīta Ceļu transporta likuma 22b. pantā1) 
(rakstveidā, papīra formā vai elektroniskā formā) 

800  

2.10. Neregulāro iekšzemes pārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli, kas konstruktīvi ir 

paredzēts ne vairāk kā 9 personu pārvadāšanai ieskaitot autovadītāju, pārkāpjot aizliegumu vai 

aizliegumus, par ko ir minēts ceļu transporta likuma 18. panta 5. daļā1) 

8000  

2.11. Neregulāro iekšzemes pārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli, kas neatbilst 
konstruktīvajiem kritērijiem, par ko ir minēts ceļu transporta likuma 18. panta 4.5. daļā1), izņemot 
pārvadājumus, par kuriem minēts šī likuma 18. panta 4b daļā 

8000  

2.12. Nav vadītāja darba laika grafiks, kurā iekļauti visi vadītāja aktivitātes periodi – par katru 

vadītāju 

2000  

2.13. Personu starptautiskie pārvadājumi bez derīgas braukšanas veidlapas (brauciena formulāra) 6000 11.6 PN 

2.14. Transportlīdzekļa vadītāja uzrādītā braukšanas veidlapā (brauciena formulārā), veicot 

starptautiskos pasažieru pārvadājumus, nav : 
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 1) visu vadītāju ieraksti 4000 11.6 PN 

2) pareizs pārvadājamo pasažieru skaits 2000 11.6 PN 

2.15. Personu kabotāžas pārvadājumi Polijas Republikas teritorijā bez nepieciešamās atļaujas 12 000  

2.16. Personu kabotāžas pārvadājumi, kas neatbilst noteikumiem, kādi noteikti šim 

pārvadājuma vaidam 

12 000  

3. STARPTAUTISKO KRAVAS AUTOPĀRVADĀJUMU NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI UN KABOTĀZAS PĀRVADĀJUMU 
PĀRKĀPUMI7) 

 3.1. Starptautisko autopārvadājumu veikšana bez nepieciešamās atļaujas transportlīdzeklī 12 000  

3.2. Starptautisko autopārvadājumu veikšana, kas neatbilst starptautiskā līguma noteikumiem8) vai 

atļaujā noteiktajiem noteikumiem 

12 000  

3.3. Starptautisku kravas autopārvadājumu veikšanu bez derīgas autovadītāja apliecības 5000 10.3 BPN 

3.4. Starptautisko kravas autopārvadājumu veikšana:   

1) transportlīdzeklī neatrodas sertifikāts, kas apliecina to, ka transportlīdzeklis atbilst drošības prasībām 

vai noteikumiem, kas nodrošina tiesības piedalīties ceļu satiksmē un papildina atbilstošo atļauju 

12 000  

2) ar transportlīdzekli, kurš neatbilst sertifikātā noteiktajām drošības vai ceļu satiksmes 

pielaides prasībām 

12 000  

3.5. Par kravas kabotāžas pārvadājumu veikšanu Polijas Republikas teritorijā bez nepieciešamās 

atļaujas 

12 000  

3.6. Kravas kabotāžas pārvadājumi, kas neatbilst noteikumiem, kādi noteikti 

šim pārvadājuma veidam 

12 000  

3.7. Ātrbojīgu preču starptautiskie pārvadājumi ar transportlīdzekli, kas neatbilst nosacījumiem, kas 

izvirzīti “Nolīgumā par ātrbojīgu pārtikas produktu starptautiskiem pārvadājumiem” un noteikumiem 

par specializētajiem transportlīdzekļiem, kas ir paredzēti šiem pārvadājumiem (ATP)9) 

3000  

4. ATKRITUMU PĀRVADĀJUMU NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI 

 4.1. Nepaziņošana atbildīgajām iestādēm par atkritumu pārvadājumu veikšanu, ja 

pārvadājumiem nav nepieciešama atļauja 

3000  

4.2. Citu, izņemot bīstamo, atkritumu pārvadāšana, ja pārvadātājs nav reģistrējies atbilstoši 

“likuma par atkritumiem” 10) prasībām 

2000  

4.3. Bīstamo atkritumu pārvadāšana atkritumu pārvadāšana, ja pārvadātājs nav reģistrējies atbilstoši 
“likuma par atkritumiem” 10) prasībām 

10 000  

4.4. Atkritumu izvešana ārpus Polijas Republikas teritorijas bez nepieciešamās atļaujas 5000  

4.5. Atkritumu ievešana Polijas Republikas teritorijā bez nepieciešamās atļaujas 12 000  

4.6. Atkritumu pārvadāšana tranzītā caur Polijas Republikas teritoriju bez nepieciešamās atļaujas 12 000  

5. NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI ATTIECĪBĀ UZ VADĪTĀJU DARBA UN ATPŪTAS LAIKA PĀRKĀPŠANU11) 

 Transportlīdzekļa vadīšanas periodi 
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 5.1. 9 stundu diennakts transportlīdzekļa vadīšanas laika pārkāpšana situācijā, ja vadītājs 

divkārt dotajā nedēļā pagarinājis braukšanas laiku līdz 10 stundām:  

  

 1) par laiku virs 15 minūtēm līdz mazāk par 1 stundu 50  

2) par laiku no 1 stundas līdz mazāk par 2 stundām  150 1.2 PN 

3) par katru uzsākto stundu virs 2 stundām 200 1.3 BPN 

4) par katru uzsākto stundu no 13 stundām un 30 minūtēm, 

Gadījumā, ja nav kāds pārtraukums vai atpūta, kas ilgst vismaz 4 stundas un 30 minūtes 

550 1.4 NN 

5.2. Transportlīdzekļa diennakts vadīšanas laika pārsniegšana virs 10 stundām situācijā, kad tā 

darba laika pagarināšana dotajā nedēļā bija atļauta: 

  

1) par laiku mazāku nekā 1 stunda 100  

2) par laiku no 1 stundas līdz mazāk par 2 stundām  200 1.5 PN 

3) par katru uzsākto stundu no 2 stundām 250 1.6 BPN 

4) par katru uzsākto stundu no 15 stundām, gadījumā, ja nav jebkāda pārtraukuma vai atpūta, kas ilgst 

vismaz 4 stundas un 30 minūtes 

550 1.7 NN 

5.3. Transportlīdzekļa pieļaujamā iknedēļas vadīšanas laika pārsniegšana:   

1) par laiku virs 30 minūtēm, bet ne vairāk par 4 stundām  150  

2) par laiku no 4 stundām līdz ne vairāk par 9 stundām 250 1.8 PN 

3) par laiku no 9 stundām līdz ne vairāk par 14 stundām  350 1.9 BPN 

4) par katru uzsākto stundu virs 14 stundām 550 1.10 NN 

5.4. Transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā vadīšanas laika pārsniegšana divu nedēļu griezumā:   

1) par laiku līdz mazāk par 10 stundām 250  

2) par laiku no 10 stundām līdz mazāk ne vairāk par 15 stundām  350 1.11 PN 

3) par laiku no 15 stundām līdz ne vairāk kā 22 stundām un 30 minūtēm  550 1.12 BPN 

4) par katru uzsākto stundu no 22 stundām un 30 minūtēm 700 1.13 NN 

 Atpūtas periodi 

 5.5. Obligātā ikdienas atpūtas perioda saīsināšana:   

1) par laiku līdz 1 stundai 100  

2) par laiku virs 1 stundas līdz 2 stundām un 30 minūtēm 200 1.16 PN 

3) par katru uzsākto stundu virs 2 stundām un 30 minūtēm 350 1.17 BPN 

5.6. Dalītā ikdienas atpūtas laika prasību nepildīšana:    

1) dalītā atpūtas laika otrās daļas saīsināšana par laiku līdz 1 stundai 100  

2)  dalītā atpūtas laika otrās daļas saīsināšana par laiku virs 1 stundas līdz 2 stundām 200 1.20 PN 

3) par katru uzsākto stundu virs 2 stundām 350 1.21 BP 

5.7. Saīsinātā obligātā ikdienas atpūtas perioda saīsināšana – kā vienas personas apkalpes gadījumā, tā 

arī vairāku apkalpes locekļu gadījumā: 
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1) par laiku līdz 1 stundai 150  

2) par laiku virs 1 stundas līdz 2 stundām 350 1.18 PN 

1.22 PN 

 3) par katru uzsākto stundu virs 2 stundām 550 1.19 BPN 

1.23 BPN 

5.8. Regulārā saīsinātā iknedēļas atpūtas perioda saīsināšana, ja tas nav atļauta:   

1) par laiku līdz 3 stundām 150  

2) par laiku virs 3 stundām līdz 9 stundām 300 1.26 PN 

3) par katru uzsākto stundu līdz 9 stundām 400 1.27 BPN 

5.9. Regulārā iknedēļas atpūtas perioda saīsināšana, ja tas nav atļauts:   

1) par laiku līdz 2 stundām 200  

2) par laiku virs 2 stundām līdz 4 stundām 350 1.24 PN 

3) par laiku virs 4 stundām 450 1.25 BPN 

5.10. Sešu nākamo 24 stundu periodu pārkāpšana pēc iepriekšējā iknedēļas atpūtas perioda:   

1) par laiku līdz mazāk par 3 stundām 350  

2) par laiku no 3 stundām līdz mazāk par 12 stundām 450 1.28 PN 

3) par laiku no 12 stundām 550 1.28 BPN 

 Pārtraukumi 

 5.11. Transportlīdzekļa vadīšanas maksimālā laika, bez pārtraukuma, pārsniegšana:   

1) par laiku līdz mazāk par 30 minūtēm 100  

2) par laiku no 30 minūtēm līdz mazāk par 1 stunda un 30 minūtēm 250 1.14 PN 

3) par katru uzsākto 30 minūšu periodu virs 1 stundas un 30 minūtēm 350 1.15 BPN 

4) starptautiskajos neregulārajos pasažieru pārvadājumos, laikā no 22.00 līdz 6.00, kad 

transportlīdzekli apkalpo viens vadītājs: 

  

a) par laiku līdz 1 stundu un 30 minūtēm 250 1.31 PN 

b) par laiku virs 1 stundas un 30 minūtēm 350 1.31 BPN 

 Darbs nakts laikā 

 5.12. Pieļaujamā diennakts 10 stundu darba laika pārsniegšana, ja darbs tiek veikts nakts laikā:   

1) par laiku no 1 stundas līdz mazāk par 3 stundām 50 3.9 PN 

2) par katru uzsākto stundu no 3 stundām 100 3.10 BPN 

 Pārkāpumi, kas izdarīti attiecībā uz atpūtas laika atlikšanu līdz, maksimāli, 12 secīgiem 24 stundu periodiem 

 5.13. Nedēļas atpūtas perioda saīsināšana pēc 12 secīgiem 24 stundu periodiem:   
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1) par laiku līdz 2 stundām 150  

2) par laiku virs 2 stundām un līdz 4 stundām 300 1.30 PN 

 3) par katru stundu virs 4 stundām 400 1.30 BPN 

5.14. Nākamo12 24-stundu periodu pārsniegšana pēc iepriekšējā regulārās atpūtas perioda:   

1) par laiku līdz mazākam par 3 stundām 150  

2) par laiku no 3 stundām līdz 12 stundām 300 1.29 PN 

3) par katru stundu virs 12 stundām 400 1.29 BPN 

 VADĪTĀJA DARBA LAIKA NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI12) 

 5.15. 48 stundu maksimālā nedēļas darba laika pārsniegšana, par ko minēts likuma par vadītāju darba 

laika 12. panta 1. daļā un 26c.panta 1.daļā12), gadījumā kad nebija pieļaujama tā pagarināšana līdz 60 

stundām: 

  

1) par laiku no 1 stundas līdz mazāk par 8 stundām  100  

2) par laiku no 8 stundām līdz mazāk par 12 stundām 250 3.1 PN 

3) par katru uzsākto stundu no 12 stundām 350 3.2 BPN 

5.16. Maksimālā 60 stundu nedēļas darba laika apjoma pārsniegšana, par ko minēts likuma par vadītāju 

darba laiku 12. panta 2. daļā un 26c. panta 2. daļā 

  

1) par laiku no 1 stundas līdz mazāk par 5 stundām  100  

2) par laiku no 5 stundām līdz mazāk par 10 stundām 200 3.3 PN 

3) par katru uzsākto stundu no 10 stundām 300 3.4 BPN 

5.17. Obligātā darba pārtraukuma saīsināšana gadījumā, kad darba laiks sastāda no 6 līdz 9 stundām:   

1) par laiku līdz mazāk par 10 minūtēm 50  

2) par laiku no 10 minūtēm līdz 20 minūtēm 100 3.5 PN 

3) par laiku virs 20 minūtēm 150 3.6 BPN 

5.18. Obligātā darba pārtraukuma saīsināšana gadījumā, kad darba laiks sastāda vairāk nekā 9 stundas:   

1) par laiku līdz mazāk par 15 minūtēm 50  

2) par laiku no 15 minūtēm līdz mazāk par 25 minūtēm 100 3.7 PN 
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3) par laiku no 25 minūtēm 150 3.8 BPN 

5.19. Darba laika reģistrēšanas neveikšanu, par kuru minēts likuma par vadītāju darba laiku 

25.panta 1.daļu un 26d.panta 1.un 2.daļu12) –  par katru vadītāju 

1000  

 5.20. Pārtraukuma nepiešķiršana, par kuru minēts likuma par vadītāju darba laiku 13.panta 

1.daļā12), vadītājiem, kuri nepaliek darba attiecībās 

300  

Dokumentācijas uzskaite 

 5.21. Darba laika reģistra viltošana vai tā uzrādīšanas atteikums kontrolieriem 8000 3.11 BPN 

5.22. Dokumentācijas viltošana vai uzrādīšanas kontrolieriem atteikums  – uzņēmēju gadījumā, 

kuri paši personīgi veic pārvadājumus 

8000 3.12 BPN 

6. TAHOGRĀFU LIETOŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI13) 

6.1. Transportlīdzekļa aprīkošanas ar tahogrāfu principu un noteikumu pārkāpumi  

 6.1.1. Autopārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli, kurš nav aprīkots ar nepieciešamo 

tahogrāfu, kam ir tipveida homologācijas apliecība 

10 000 2.1 NN 

6.1.2. Ceļu pārvadājuma veikšana ar transportlīdzekli, kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, reģistrēšana ierīci, 

kustības sensoru, GNSS iekšējo iekārtu vai agrīnas attāluma atklāšanas ierīci, kuram nav tipveida 

homologācijas apliecības vai augstākminētā tahogrāfa sastāvdaļa, kas tika viltots vai pārtaisīts 

10 000 2.1 NN 

6.1.3. Neatļautas ierīces vai priekšmeta pieslēgšana pie tahogrāfa, kas izgatavoti vai paredzēti datu viltošanai, vai 

pārveidošanai, kurus reģistrē tahogrāfs, vai datu viltošanai paredzētu ierīču vai priekšmeta izmantošana 

10 000 2.9 NN 

6.1.4. Autopārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli, kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, kurš nav aprīkots ar 

otru neatkarīgu transportlīdzekļa kustību signāla devēju vai ar atvienotu signāla devēju, kas attiecas uz 

transportlīdzekļa kustību, ja prasībās noteikts, ka nepieciešams otrs transportlīdzekļa kustību signāla 

devējs 

3000  

6.1.5. Autopārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli, kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, kuram netika veikta 

pārbaudīte vai kurš neizgāja pārbaudi darbnīcā, kurai ir atļauja veikt tahogrāfu pārbaudi un/vai 

kalibrāciju 

1000 2.2 BPN 

6.1.6. Autopārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli, kurš ir aprīkots ar nepareizi darbojošos 

tahogrāfu, izņemot gadījumus, kas aprakstīti 6.1.1. – 6.1.5. punktos 

1000 2.7 BPN 

6.2. Autopārvadājumu veikšana ar tahogrāfu, kurā veikta nesankcionēta iejaukšanās tā darbībā datu reģistrācijā 

 6.2.1. Homologēta vai tehniski vesela tahogrāfa neatbilstoša apkalpošana vai atvienošana, 

kam sekas ir vadītāja aktivitāšu, transportlīdzekļa ātruma vai nobrauktā ceļa nereģistrēšana 

tahogrammā vai vadītāja kartē 

5000 2.8 BPN 

6.2.2. Tahogrammās ierakstīto vai no tahogrāfa jeb vadītāja kartes iegūto un uzglabāto datu slēpšana, 

likvidēšana, iznīcināšana, viltošana vai labošana 

10 000 2.10 NN 

6.3. Tahogrāfa lietošanas principu un noteikumu pārkāpšana 

 6.3.1. Autopārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli, kurš ir aprīkots ar digitālo tahogrāfu, kur vada 

autovadītājs, kuram nav savas, derīgas vadītāja kartes 

2000 2.4 NN 

6.3.2. Autovadītājs izmanto vairāk kā vienu, derīgu personīgo autovadītāja digitālo vadītāja karti 3000 2.3 BPN 

6.3.3. Svešas autovadītāja digitālās vadītāja kartes izmantošana 3000 2.5 NN 

6.3.4. Vienlaicīga vairāku tahogrammu izmantošana 3000 2.13 BPN 

6.3.5. Nepieļaujama vadītāja kartes vai tahogrammas izņemšana no tahogrāfa, kas var ietekmēt 

datu reģistrāciju 

3000 2.14 BPN 
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6.3.6. Tahogrammas vai vadītāja kartes izmantošana ilgākā laikā, nekā tas, kādam tā ir paredzēta, 

kur sekas ir tahogrammā vai vadītāja kartē ierakstīto datu zaudēšana, vai nav iespējama 

tahogrammā ierakstīto datu nolasīšana  

3000 2.15 BP 

6.3.7. Netīru vai bojātu tahogrammu vai vadītāja kartes uzrādīšana ar nenolasāmiem datiem – par 

katru karti vai katru tahogrammu 

100 2.16 BPN 

 6.3.8. Manuālas datu ievades prasību, tahogrammā vai vadītāja kartē, neievērošana – par katru ierakstu 50 2.17 BPN 

6.3.9. Vadītāja nespēja norādīt tahogrammā vai vadītāja kartei pievienotajās digitālā tahogrāfa izdrukās 

visu nepieciešamo informāciju attiecībā uz periodiem, kuri nav reģistrēti, kad tahogrāfs nedarbojas, vai 

darbojas kļūdaini – par katru dienu 

100 

maksimāli 2000 

2.26 BPN 

6.3.10. Autopārvadājumu veikšana vairāku personu apkalpē, ievietojot tahogrammu vai vadītāja 

karti, jeb tahogrammas vai vadītāja kartes neatbilstošā tahogrāfa lasītājā 

 

1000 2.18 PN 

6.3.11. Nepareiza rīkošanās ar tahogrāfa slēdzi, kas ļauj nomainīt vadītāja aktivitāšu veidu – par 

katru dienu  

100 

Maksimāli 1000 

2.19 BPN 

6.3.12. Tahogrāfa remonta veikšana neakreditētā darbnīcā 2000 2.25 BPN 

6.3.13. Tahogrāfa remonta neveikšana akreditētā darbnīcā pēc transportlīdzekļa vadīšanas pieļaujama 

perioda beigām (ES) Regulas nr. 165/201414 37.panta 1.daļa 

2000  

6.3.14. Tahogrammā vai izdrukā nepieciešamo ierakstu neveikšana, vai nesalasāmu ierakstu, ar roku, 

veikšana tahogrammās vai izdrukās 

50 par katru ieraksta 

iztrūkumu ne 

vairāk kā 500 par 

vienu tahogrammu 

vai vienu izdruku  

2.17 BPN 

6.3.15. Tahogrammu, izdruku, no tahogrāfa nolasīto datu vai dokumentu neuzglabāšana vismaz gadu, 

kas apstiprina transportlīdzekļa nevadīšanu,  par katru dienu attiecībā uz katru vadītāju 

500 2.11 BPN 

2.12 BPN 

6.3.16. Tahogrammu, kā arī no vadītāja digitālās kartes un digitālā tahogrāfa nolasāmo un glabājamo 

datu neuzrādīšana kontroles laikā uzņēmumā – par katru dienu attiecībā uz katru vadītāju 

500 2.12 BPN 

6.3.17. Digitālā tahogrāfa vadītāja kartes nenolasīšana termiņa pārkāpums – par 

katru vadītāju 

500  

6.3.18. Datu nenolasīšana no digitālā tahogrāfa noteiktajā termiņā – par katru transportlīdzekli 500  

6.3.19. Nepareiza tahogrammu vai vadītāja kartes lietošana, izņemot gadījumus, 

par kuriem minēts 6.3.1. – 6.3.10. punktā 

2000 2.13 BPN 

7. PĀRKĀPUMS, KAS SAISTĪTI AR CITU MĒRIERĪČU IZMANTOŠANAS PRASĪBU NEIEVĒROŠANU 

 7.1. Patvaļīga transportlīdzeklī uzstādīto mērījumu ierīču rādījumu nomaiņa, sniedzot taksometra 

pakalpojumus  

2000  

8. DZĪVNIEKU PĀRVADĀŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI15) 

 8.1. Dzīvnieku pārvadājumu veikšana, ja pārvadātājam nav atbilstoša atļauja 
6000 

12.5 PN 
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8.2. Dzīvnieku pārvadāšana, neatbilstoša tehniskajiem prasībām, kas ir izvirzītas (ES) Padomes Regulas nr. 

1/200516) I pielikumā - dzīvnieku pārvadāšanas noteikumu ievērošana: 

1) Aizliegtu darbību piemērošana attiecībā uz dzīvniekiem 

2) Dzīvnieku transportēšanas aizliegumu neievērošana, kas ir saistīti ar svaru, vecumu, sugas 

īpatnībām un dzīvnieku transportēšanas panesību 

3) Dzīvnieku savstarpēja neatdalīšana 

4) Atsevišķām dzīvnieku sugām nepieciešamās kravas platības lieluma vai kravas blīvuma 

nenodrošināšana 

5) Neatbilstoša pienākumu izpilde saistītu ar dzīvnieku apkalpošanu, tajā skaitā neatbilstoša 

dzīvnieku stāvēšanas un atpūtas nodrošināšana, dzirdināšana, barošana, slaukšana 

 

 

 

 

 

 

1000 par katru 

pārkāpumu, ne 

vairāk kā 5000 

 

 8.3. Pārvadātājs transportējamajiem dzīvniekiem nenodrošina vispārējās dzīvnieku transportēšanas 

prasības, kas uzskaitītas (ES) Padomes Regulas nr. 1/200516), 3. pantā, situācijās, kad 

uzņēmumam, kurš veic pārvadājumu, ir pienākums vienīgi piemērot šo 3. pantu 

 

1000 

 

8.4. Ilglaicīga dzīvnieku pārvadājumu veikšana, pārkāpjot noteikumus, kas attiecas uz 

dzīvnieku veterinārās veselības apliecības esamību transportlīdzeklī 
 

2000 

 

8.5. Dzīvnieku pārvadāšanas veikšana, pārkāpjot noteikumus attiecībā uz dzīvnieku identifikāciju 

un reģistrāciju 
1000 

 

8.6. Dzīvnieku transportēšana ar transportlīdzekli, kas nav pielāgots dotās sugas dzīvnieku pārvadāšanai 

,vai doto pārvadājumu nepieļauj atbildīgā iestāde 
1000 

12.4 PN 

8.7. Dzīvnieku pārvadāšana, pārkāpjot noteikumus attiecībā uz transportlīdzekļu un iekraušanas iekārtu 

apkalpošanu, noteikts (ES) Padomes Regulas nr. 1/200516) noteikumos sekojošā sfērā: 

1) Navigācijas sistēmu izmantošana ilglaicīgos dzīvnieku pārvadājumos 

2) Transportlīdzekļa marķēšana 

3) Transportlīdzeklī uzstādīto sistēmu un iekārtu darbaspēja 

4) Sadalījuma un starpsienu izmantošana dzīvniekiem 

5) Ūdens un barības apgāde un pakaiši dzīvniekiem  

6) Ekskrementu iztecēšanas, no transportlīdzekļa, samazināšana 

7) Prasības par iekraušanas iekārtām 

 

 

 

500 par katru 

pārkāpumu, ne 

vairāk kā 2000 

12.1 (4. punkta ietvaros 

– BPN) 

12.2 (7.punkta ietvaros 

– PN) 

12.3 (7.punkta ietvaros 

– PN) 

8.8. Pārvadāšana bez transportlīdzekļa tīrīšanas un dezinficēšanas pēc katra dzīvnieku vai 

produkta pārvadājuma, kas var ietekmēt dzīvnieku veselību, kā arī dokumentācijas 

neuzrādīšana, kas apstiprina šo darbību veikšanu 

 

 

500 

 

9. TRANSPORTLĪDZEKĻU TEHNISKO PRASĪBU NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI17) 

 9.1. Pārvadājuma veikšana ar transportlīdzekli, kuram nav izieta periodiskā tehniskā apskate, kas 

apstiprina tā piemērotību ceļu satiksmei – par katru transportlīdzekli 

 

2000 

5.1 NN 

9.2. Pārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli, kurš ir bojāts, vai tam ir bojāta bremžu sistēma, 

vadības sistēmas savienojumi, riteņu, riepu, balstiekārtas, šasijas vai cita aprīkojuma, kas ir 

kvalificēts kā bīstams – par katru transportlīdzekli 

 

2000 

5.2 NN 

10. NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA ATTIECĪBĀ UZ MASU UN GABARĪTIEM18) 

 10.1. Pārvadājumi ar transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu sastāviem ar kopējo pieļaujamo 

pilno masu no 3,5 t līdz 12 t, kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniegta par: 

  

1) mazāk par 5% 500  

2) 5%, bet ne vairāk kā 15% 
1000 

4.4 PN 

3) 15%, bet ne vairāk kā par 25% 
2000 

4.5 BPN 

4) vairāk, kā 25% 5000 4.6 NN 

10.2.  Pārvadājumi ar transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu sastāviem ar kopējo pieļaujamo 
pilno masu virs 12 t, kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniegta par: 

  

1) mazāk par 5% 1000  

2) 5%, bet ne vairāk kā 10% 
2000 

4.1 PN 

3) vairāk kā 10%, bet ne vairāk kā 20% 
5000 

4.2 BPN 
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4) vairāk kā 20% 10 000 4.3 NN 

10.3. Autopārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu, kuru kopējais 

garums pārsniegts par: 

  

1) mazāk kā 2% 1000  

2) no 2% līdz mazāk kā 20% 2000 4.7 PN 

3) 20% un vairāk 5000 4.8 BPN 

 10.4. Autopārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu, kuru kopējais 

platums pārsniegts par: 

  

1) virs pieļaujamās vērtības līdz vērtībai, kas nepārsniedz 2,65 m 1000  

2) virs 2,65 m līdz vērtībai, kas nepārsniedz 3,10 m 2000 4.9 PN 

3) virs 3,10 m 5000 4.10 BPN 

 

Paskaidrojumi : 

1) Likums no 2001.gada 6.septembra par ceļu transportu (Ofic. Vēstn. no 2017.g. poz. 2200 un no 2018.g. poz. 12, 79, 138, 

650, 1039 un 1480). 

2) (ES) Komisijas Regula nr. 2016/403 no 2016.gada 18.marta, kas papildina (ES) Eiropas Parlamenta un Padomes rīkojumu 

nr. 1071/2009 attiecībā uz svarīgu savienības noteikumu pārkāpumu, kuri var novest pie ceļu pārvadātāja labās 

reputācijas zaudēšanas, kā arī nomaina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/22/WE III pielikumu 

(Likumdošanas Vēstnesis L 74 no 19.03.2016., 8. Lpp.), turpmāk saukts par „(ES) Komisijas Regulu 2016/403”. 

3) Pārkāpumu kvalifikācija atbilstošai pārkāpumu grupai, kas noteikti tabulā 1, 2, 7, 10 un 11 (ES) Komisijas Regulas 

2016/403 I pielikumā. Attiecas tikai uz ceļu pārvadātājiem. 

4) (ES) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula nr. 1071/2009 no 2009.gada 21.oktobra, kas nosaka kopējos principus 

attiecībā uz ceļu pārvadātāja amata izpildes noteikumiem un, kas noraida Padomes direktīvu 96/26/WE (ES 

Likumdošanas Vēstnesis L 300 no 14.11.2009, lpp. 51, ES Likumdošanas Vēstnesis L 178 no 10.07.2012.g., lpp. 6, ES 

Likumdošanas Vēstnesis L 4 no 09.01.2013.g., lpp. 46 un ES Likumdošanas Vēstnesis L 158 no 10.06.2013, lpp. 1). 

5) (ES) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula nr. 561/2006 no 2006.gada 15.marta lietā par dažu sociālo noteikumu 

saskaņošanu attiecībā uz ceļu transportu, kā arī nomaina (EWG) Padomes Regulu nr.  3821/85  un (WE) 2135/98, kā 

arī atceļ Padomes Regulu (EWG) nr. 3820/85  (ES Likumdoš. Vēstn. L 102 no 11.04.2006., lpp. 1, ES Likumdoš. Vēstn 

L 51 no 26.02.200g.8, lpp. 27, ES Likumdoš. Vēstn L 300 no 14.11.2009., lpp. 88, ES Likumdoš. Vēstn L 48 no 

23.02.2011 lpp. 19, ES Likumdoš. Vēstn L 60 no 28.02.2014, lpp. 1, ES Likumdoš. Vēstn L 293 no 09.10.2014, lpp. 

60 un ES Likumdoš. Vēstn. L 195 no 20.07.2016, lpp. 83). 

6) Pārkāpumu kvalifikācija atbilstošai pārkāpumu grupai, kas noteikts (ES) Komisijas Regulas 2016/403 I pielikumā 11. 

tabulā. Attiecas tikai uz ceļu pārvadātājiem. 

7) Pārkāpumu kvalifikācija atbilstošai pārkāpumu grupai, kas noteikts (ES) Komisijas Regulas 2016/403 I pielikumā 10. 

tabulā. Attiecas tikai uz ceļu pārvadātājiem. 

8) Polijas Republikai saistošs divpusējs līgums par starptautiskiem ceļu pārvadājumiem. 

9) Līgums par starptautiskiem pārvadājumiem ar ātri bojājošiem pārtikas produktiem, un par speciāliem transportēšanas 

līdzekļiem, kas paredzēti šiem pārvadājumiem (ATP), pieņemts Ženēvā 1970.g. 1. septembrī (Ofic. Vēstn. no 2015 r. 

poz. 667). 

10) Likums par atkritumiem no 2012.gada 14.decembra (Ofic. Vēstn. no 2018.g. poz. 992, 1000 un 1479). 

11) Pārkāpumu kvalifikācija atbilstošai pārkāpumu grupai, kas noteikti (ES) Komisijas Regulas 2016/403 I pielikuma 1. un 

3. tabulā. Attiecas tikai uz ceļu pārvadātājiem. 

12) Likums par vadītāju darba laiku no 2004.gada 16.aprīļa (Ofic. Vēstn. no 2012 g. poz. 1155, no 2013.g. poz. 567, no 

2016.g. poz. 2206 un no 2018.g. poz. 1480). 

13) Pārkāpumu kvalifikācija atbilstošai pārkāpumu grupai, kas noteikti (ES) Komisijas Regulas 2016/403 I pielikuma 2. 

tabulā. Attiecas tikai uz ceļu pārvadātājiem. 

14) (ES Eiropas Parlamenta un Padomes Regula nr. 165/2014 no 2014.gada 4.februāra lietā par tahogrāfiem, kas tiek 

izmantoti ceļu transportā, atceļot (EWG) Padomes Regulu nr. 3821/85 lietā par reģistrējošām ierīcēm, kuras tiek 

izmantotas ceļu transportā, kā arī nomainītais (ES) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula nr. 561/2006 par dažiem 
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sociālajiem noteikumiem, kas attiecas uz ceļu pārvadājumiem (ES Likumdošanas Vēstnesis L 60 no 28.02.2014., lpp. 

1). 

15) Pārkāpumu kvalifikācija atbilstošai pārkāpumu grupai, kas noteikti (ES) Komisijas Regulas 2016/403 I pielikuma 12. 

tabulā. Attiecas tikai uz ceļu pārvadātājiem. 

16) (ES) Padomes Regula nr. 1/2005 no 2004.gada 22. decembra lietā par  dzīvnieku aizsardzību transportēšanas laikā un ar to saistītām 

darbībām, kā arī aizstāj direktīvu 64/432/EWG un 93/119/WE kā arī (ES) Regula nr. 1255/97 (ES Likumdoš. Vēstn. L 3 

no 05.01.2005.g., lpp. 1, ES Likumdoš. Vēstn. L 73 no 15.03.2008, lpp. 35, ES Likumdoš. Vēstn.L 336 no 20.12.2011., 

lpp. 86 un ES Likumdoš. Vēstn. L 226 no 01.09.2017., lpp. 31). 

17) Pārkāpuma kvalifikācija atbilstošai pārkāpumu grupai, kas noteikti (ES) Komisijas Regulas 2016/403 I pielikuma 5. 

tabulā. Attiecas uz ceļu pārvadātājiem. 

18) Pārkāpuma kvalifikācija atbilstošai pārkāpumu grupai, kas noteikti (ES) Komisijas Regulas 2016/403 I pielikuma 4. 

tabulā. Attiecas uz ceļu pārvadātājiem. 
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 Pielikums nr. 3 

„Pielikums nr. 4 

 

AUTOPĀRVADĀJUMU PIENĀKUMU VAI NOTEIKUMU PĀRKĀPUMU SARAKSTS, PAR KO 

MINĒTS CEĻU PĀRVADĀJUMU LIKUMA 92. PANTA 2. DAĻĀ1), SODA NAUDAS LIELUMS PAR 

ATSEVIŠĶIEM PĀRKĀPUMIEM, BET DAŽU PĀRKĀPUMU GADĪJUMĀ PĀRKĀPUMU GRUPAS 

NUMURS UN PĀRKĀPUMU SMAGUMS 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

 

 

 

 

 

Autopārvadājumu pienākumu vai noteikumu pārkāpumu saraksts, par ko minēts ceļu 

pārvadājumu likuma 9. panta 1. daļā1) 

 

 

 

 

 

Soda naudas 

lielums PLN 

Pārkāpumu grupas nr., 

kā arī pārkāpumu 

smagums, norādīti 

Regulas 2016/4032) 

I pielikumā 

(PN – nopietns 

pārkāpums,  

BPN– ļoti nopietns 

pārkāpums,  

NN – visnopietnākais 

pārkāpums) 

1 2 3 4 

1. Vadītājam nav:   

1.1. Eiropas kopienas atļaujas kopijas 500  

1.2. licences kartītes 500 10.2 BPN 
11.2 BPN 

1.3. citas atļaujas kopijas, izņemot tās, kas uzskaitītas 1.1. un 1.4.punktos 500  

1.4. Starptautisko regulāro pasažieru pārvadājumu atļaujas kopija, vai starptautisko 

speciālo pasažieru pārvadājumu atļaujas kopija 

500 11.4 PN 

1.5. Pašpārvadājumu veidu apliecinoša dokumenta 500  

1.6. vadītāja apliecība 500 10.4 PN 

1.7. cits dokuments, par ko minēts likuma par ceļu transportu1) 87.pantā, nepieciešams 

saistībā ar realizēto pārvadājumu – par katru dokumentu 

500  

2. Vadītāja vai apkalpojošās personas neapgādāšana ar dokumentiem, kas nepieciešami pie dotās 
dzīvnieku sugas pārvadājumiem, kā tas ir noteikts (ES) Padomes Regulā nr. 1/20053) 2.panta C 
iedaļas izpratnē – par katru dokumentu 

500 12.5 PN 

3. Nepareiza, nepilnīga vai neatbilstoša faktiskajam stāvoklim dokumenta aizpildīšana, par kuru ir 
minēts likuma par ceļu transportu 87.pantā1), kas ir nepieciešams saistībā ar veicamo pārvadājumu – 
par katru dokumentu 

 

300 

 

4. Ceļu pārvadājums, ko veic vadītājs, kuram:   

4.1. sākotnējās, vai periodiskās profesionālās kompetences kvalifikācijas iegūšanu apliecinošs 
dokuments (95.kods) 

1500 7.1 BPN 

4.2. nav ārsta izziņas par veselības traucējumu neesamību, lai varētu veikt darbu autovadītāja amatā 1000  

4.3. nav psiholoģiska slēdziena par veselības traucējumu neesamību, lai varētu veikt darbu vadītāja 

amatā 

1000  

4.4. nav derīgas braukšanas tiesības ar atbilstošu kategoriju, kāda ir nepieciešama dotā veida 

transportlīdzeklim vai transportlīdzekļu sastāvam 

500 8.1 NN 

4.5. nav derīga vadītāja karte 500 2.4 NN 
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4.6. izmanto braukšanas tiesības, kuras ir bojātas vai nesalasāmas, vai tās neatbilst kopējam 

paraugam 

500 8.2 PN 

4.7. izmanto vadītāja karti, kura tika izdota pamatojoties uz nepatiesiem apliecinājumiem vai 

viltotiem, pārtaisītiem dokumentiem 

500 2.6 NN 

 4.8. nav sasniedzis vecumu, kāds nepieciešams veicamajam pārvadājuma veidam 500 1.1 PN 

5. Dzīvnieku transportēšana vadītājam vai apkalpojošai personai, kurai nav dzīvnieku 

transportēšanas kvalifikācija, ko apstiprināja atbildīgā iestāde, Regulas 1/2005 3) 2.panta C. iedaļas 

izpratnē 

1000  

6. Atbildīgās personas par dzīvnieku transportēšanu nenozīmēšana  1000  

7. Apkalpojošās personas nenoteikšana (ES) Padomes Regulas nr. 1/20053) 2.panta C. iedaļas 

izpratnē katrai dzīvnieku partijai 

1000  

8. Ilgstošs, citu, nepārnadžu dzimtas mājas dzīvnieku pārvadājums, izņemot reģistrētos 

nepārnadžus - lopus, aitas, kazas un cūkas bez ceļojuma žurnāla 

1000 12.5 PN 

9. Ilgstošs, citu, nepārnadžu dzimtas mājas dzīvnieku pārvadājums, izņemot reģistrētos nepārnadžus, 
lopus, aitas, kazas un cūkas ar nepareizu ceļojuma žurnālu 

200  

10. Autovadītājs pārkāpj dotās dzīvnieku sugas pārvadājumu vairāk par divām stundām 500  

11. Vadītājs pārsniedz pieļaujamo transportlīdzekļa vadīšanas nedēļas laiku par vismaz 14 stundām 1000  

12. Vadītājs pārsniedz pieļaujamo transportlīdzekļa vadīšanas nedēļas laiku par vismaz 23 stundām 1500  

13. Vadītāja ikdienas atpūtas saīsināšana par laiku, kas līdzvērtīgs vai lielāks par 4 stundām un 30 

minūtēm 

500  

14. Autovadītājs pārkāpj maksimāli pieļaujamo ikdienas braukšanas laiku par vairāk kā 6 stundām 

un 45 minūtēm 

500  

15. Autopārvadājumu veikšana ar transportlīdzekli:   

15.1. kuram nav izieta periodiskā tehniskā apskate, kas apstiprina tā piemērotību ceļu satiksmei 200 5.1 NN 

15.2. kurš ir bojāts, vai tam ir bojāta bremžu sistēma, vadības sistēmas savienojumi, riteņu, 

riepu, balstiekārtas, šasijas vai cita aprīkojuma, kas ir kvalificēts kā bīstams 

500 5.2 NN 

15.3. kurš nav aprīkots ar nepieciešamo tahogrāfu, kam ir tipa homologācijas apliecība 2000 2.1 NN 

15.4. kuram nav ātruma ierobežotājs vai kuram ātruma ierobežotājs tika atslēgts 2000 6.1 NN 

15.5. ar uzstādītu ātruma ierobežotāju, kas neatbilst piemērotajām tehniskajām prasībām, 

kuras ir noteiktas aprīkojuma vai detaļas tipa homologācijas procedūrā  

1000 6.2 BPN 

15.6. kurš aprīkots ar ātruma ierobežotāju, kurš nav uzstādīts rūpnieciski pie ražotāja vai akreditētā 

darbnīcā 

500 6.3 PN 

15.7. ar uzstādītu nesankcionētu iekārtu, kas var viltot datus ātruma ierobežotājā vai ar 

nehomologētu uzstādītu ātruma ierobežotāju 

2000 6.4 NN 

16. Ja vadītājs izmanto neatļautu ierīci vai priekšmetu, kas ir izgatavots vai paredzēts tahogrāfā 

reģistrēto datu viltošanai vai pārveidošanai 

2000 2.9 NN 



 

19 
 

 

17. Tādu bīstamo kravu pārvadājumi, kuras aizliegts pārvadāt, vai bīstamo kravu pārvadājumi aizliegtā 

veidā, vai pārvadājumi bez bīstamās kravas marķēšanas 

2000 9.1 NN 

9.2 NN 

9.3 NN 

18. Autopārvadājumu veikšana, kad, atsevišķiem transportlīdzekļiem, ir spēkā braukšanas 

ierobežojumi un aizliegumi 

1000  

19. Autovadītāja darba organizācijas neesamība vai nepareiza organizēšana, kas neļauj autovadītājam 

ievērot (ES) Regulas nr. 561/20064) izvirzītās prasības 

1500 1.33 BPN 

 

 

Paskaidrojumi : 

1) 2001.gada 6.septembra likums par ceļu transportu (Ofic. Vēstn. no 2017. poz. 2200 un no 2018g. poz. 12, 79, 138, 650, 

1039 un 1480). 

2) (ES) Komisijas Regula nr. 2016/403 no 2016.gada 18.marta, kas papildina (ES) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

nr. 1071/2009 attiecībā uz svarīgu savienības noteikumu pārkāpumu, kuri var novest pie ceļu pārvadātāja labās 

reputācijas zaudēšanas, kā arī nomaina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/22/WE III pielikumu 

(Likumdošanas Vēstnesis L 74 no 19.03.2016., 8. Lpp.). 

3) (ES) Padomes Regula nr. 1/2005 no 2004.gada 22.decembra lietā par dzīvnieku aizsardzību transportēšanas laikā un ar to 

saistītām darbībām, kā arī nomainot direktīvas 64/432/EWG un 93/119/WE , kā arī (ES) Regulu nr. 1255/97 (ES 

Likumdošanas Vēstnesis L 3 no 05.01.2005., lpp. 1, ES Likumdošanas Vēstnesis L 73 no 15.03.2008., lpp. 35, ES 

Likumdošanas Vēstnesis L 336 no 20.12.2011., lpp. 86 un ES Likumdošanas Vēstnesis L 226 no 01.09.2017, lpp. 31). 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regula nr. 561/2006 no 2006.gada 15.marta dažu sociālo noteikumu saskaņošana 

attiecībā uz ceļu pārvadājumiem, kā arī nomainot Padomes rīkojumu (EWG) nr. 3821/85  un (ES) 2135/98, kā arī 

noraida (EWG) Padomes Regulu nr. 3820/85  (ES Likumdošanas Vēstnesis L 102 no 11.04.2006., lpp. 1, ES 

Likumdošanas Vēstnesis L 51 no 26.02.2008., lpp. 27, ES Likumdošanas Vēstnesis L 300 no 14.11.2009, lpp. 88, ES 

Likumdošanas Vēstnesis L 48 no 23.02.2011., lpp. 19, ES Likumdošanas Vēstnesis L 60 no 28.02.2014., lpp. 1, ES 

Likumdošanas Vēstnesis L 293 no 09.10.2014., lpp. 60 kā arī ES Likumdošanas Vēstnesis L 195 no 20.07.2016, lpp. 

83).” 
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Pielikums nr. 4 

„Pielikums nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

 

 

 

 

 

Pienākumu vai noteikumu pārkāpšanas saraksts, kas izriet no 2011.gada 

19.augusta likuma noteikumiem par bīstamo kravu 

pārvadājumiem (Ofic. Vēstn. no 2018.g. poz. 169 un 650) vai 

saistošo starptautisko līgumu noteikumiem Polijas 

Republikā, ceļu pārvadājumu sfērā 

 

 

 

 

 

Soda naudas 

lielums PLN 

Pārkāpumu grupas nr., kā 

arī pārkāpumu smagums, 

norādīti Regulas 

2016/4032) 

I pielikumā 

(PN – nopietns pārkāpums,  

BPN– ļoti nopietns 

pārkāpums,  

NN – visnopietnākais 

pārkāpums) 

1. BĪSTAMO KRAVU AIZSARDZĪBA 

1.1. Personas, kura nav apkalpes locekle, pielaide transportlīdzeklim, ar kuru tiek 

pārvadāta bīstamā krava 

500  

1.2. Transportlīdzekļa, kurš pārvadā bīstamās kravas, nepareiza novietošanai 

stāvēšanai, vai neievērojot uzraudzības prasības 

800 9.15 PN 

2. DOKUMENTĀCIJA 

2.1. Pārvadājuma dokumentu nesagatavošana 1000  

2.2. Pārvadājuma dokumenta sagatavošana,  kurā nav iekļauta informācija par: 

ANO (UN) numuru, vai iepakošanas grupu (ja tāda tika piešķirta), vai pareizs 

bīstamās vielas nosaukums 

500  

2.3. Pārvadājuma dokumenta sagatavošana, kurā nav iekļauta nepieciešamā 

informācija, cita, nekā 2.2. punktā norādītā  

300  

2.4. Bīstamo kravu pārvadājumi bez pārvadājuma dokumenta 800 9.11 BPN 

2.5. Bīstamo kravu pārvadājumi ar pavaddokumentu,  kurā nav iekļauta 

informācija par: ANO (UN) numuru, vai iepakošanas grupu (ja tāda tika 

piešķirta), vai pareizs bīstamās vielas nosaukums 

500 9.11 BPN 

2.6. Bīstamo kravu pārvadājums ar pārvadājuma dokumentu, kurā nav iekļauta 

nepieciešamā informācija, cita, nekā 2.5. punktā norādītā 

300 9.11 BPN 

2.7. Transportlīdzekļa apkalpes nenodrošināšana ar rakstisko instrukciju 300 9.24 PN 

2.8. Tāda autovadītāja pielaide pie bīstamo kravu pārvadāšanas, kurš nav saņēmis 

nepieciešamo bīstamo kravu pārvadāšanas vadītāja apliecību (ADR) 

2000 9.12 BPN 
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2.9. Transportlīdzekļa apstiprinājuma nesaņemšana 6000 9.6 BPN 

2.10. ADR noteikumu izpratnē transporta vienībā nav: 

1) ADR transportlīdzekļa apstiprinājuma sertifikāta 

2) Kompetentās iestādes izsniegta transportlīdzekļa apstiprinājuma vai 

pielaides sertifikāta kopijas 

3) Konteinera vai transportlīdzekļa iekraušanas sertifikāta 

4) Kravas nodalījuma vai pārsega sertifikāts 

5) Citu dokumentu, kas nav norādīts 1. līdz 4. punktā neesamība 

500 – par katru 

trūkstošo 

dokumentu 

 

2.11. Bīstamās kravu iekraušanas vai izkraušanas darbi sabiedriskā vietā vai 

apdzīvotās vietās: 

1) Bez nepieciešamās īpašās atļaujas no kompetentās iestādes 

2) Bez nepieciešamā paziņojuma no kompetentās iestādes 

 

 

2000 

500 

 

3. TRANSPORTA OPERĀCIJAS – PĀRVADĀJUMA VEIDS 

3.1. Tādu bīstamo kravu iekraušana/uzpildīšana, nosūtīšana vai pārvadāšana, kuru 

autopārvadājumi ir aizliegti. 

10 000 9.1 NN 

3.2. Bīstamo kravu iekraušana tādā veidā, kas neļauj identificēt bīstamību, vai arī 

bīstamo kravu nosūtīšana, iekraušana vai pārvadāšana, kas neļauj identificēt 

bīstamību 

8000 9.3 NN 

3.3. Tādu bīstamo kravu pildīšana, nosūtīšana un pārvadāšana cisternās, kuru 

autopārvadājumi cisternās ir aizliegti. 

6000 9.2 NN 

3.4. Bīstamās kravas noplūde no iepakojuma, transportlīdzekļa ADR noteikumu 

izpratnē, cisternas vai konteinera 

6000 9.4 BPN 

3.5. Cisternas uzpildīšana ar savstarpēji reaģējošām bīstamām vielām, vai tādu preču 

pārvadāšana, blakus esošos cisternas nodalījumos 

5000 9.2 NN 

3.6. Bīstamās kravas pārvadāšanu vai nodošana pārvadāšanai, ja 

pārsniegta cisternas vai iepakojuma pildījuma pakāpe 

5000 9.10 BPN 

3.7. Pārtikas produktu uzpildīšana vai pārvadāšana cisternās, kuras tika lietotas 

bīstamo kravu pārvadāšanai un netika atbilstoši attīrītas, radot apdraudējumu 

veselībai 

3000 9.2 NN 

3.8. Bīstamu preču pārvadāšana cisternā, kura nav atbilstoši noslēgta 2000 9.22 PN 

3.9. Par tādu bīstamās kravas beztaras pārvadājumu, nosūtīšanu vai iekraušanu, kuru 

nav atļauts nosūtīt, iekraut vai pārvadāt ar beztaras pārvadājumu 

6000 9.2 NN 
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3.10. Par tādu bīstamās kravas beztaras pārvadājumu, nosūtīšanu vai iekraušanu, kuru 

nav atļauts nosūtīt, iekraut vai pārvadāt ar beztaras konteineriem 

6000 9.5 BPN 

3.11. Bīstamu kravas nosūtīšana, iekraušana vai pārvadāšana vaļējā konteinerā, kas 

nav piemērots bīstamo kravu pārvadājumiem 

2000 9.5 BPN 

3.12. Bīstamo kravu nosūtīšana, iekraušana vai pārvadāšana konteinerā, kas nav 

piemērots lietošanai ADR noteikumu izpratnē 

2000 9.21 PN 

3.13. Bīstamu kravu nosūtīšana, iepakošana vai nosūtīšana kopā ar citām 

kravām, ja šāda darbība nav atļauta 
6000  

3.14. Bīstamu kravas iepakošana, iekraušana vai nosūtīšana, pārkāpjot jauktās 

iekraušanas noteikumus 

3000  

3.15. Bīstamo kravu iepakošana, nosūtīšana vai pārvadāšana iepakojumā, kas nav 

sertificēts 

3000 9.2 NN 

3.16. Bīstamu preču iepakošana, pārkāpjot iepakošanas instrukcijas prasības 2000  

3.17. Bīstamo kravu iepakošana, nosūtīšana, iekraušana vai pārvadāšana iepakojumos, 

kuri nav atbilstoši noslēgti 

2000  

3.18. Periodisku pārbaužu termiņa vai iepakojuma lietošanas termiņa 

neievērošana 

2000  

3.19. Bīstamo kravu iepakošana, nosūtīšana, iekraušana vai pārvadāšana bojātā 

iepakojumā vai iepakojumā ar bīstamas vielas atlikumiem uz ārējās virsmas 

1500 9.20 PN 

3.20. Tieša apdraudējuma radīšana cilvēkiem vai apkārtējai videi veicot bīstamo kravu 

iekraušanu vai nosūtīšanu neatbilstošā transportlīdzeklī, cisternā vai konteinerā, 

vai arī tieša apdraudējuma radīšana cilvēkiem vai apkārtējai videi veicot bīstamo 

kravu neatbilstošu pārvadāšanu ar transportlīdzekli, cisternu vai konteineru 

 

6000 9.7 BPN 

3.21. Transportēšanas koeficienta vai kodolkritiskuma koeficienta pārkāpšana 7. klases 

bīstamo preču pārvadāšanas gadījumā 

5000 9.2 NN 

3.22. Izņēmumu paku pārvadāšanas principu pārkāpumi 7. klases bīstamajām kravām 3000 9.2 NN 

3.23. Bīstamu kravu nosūtīšana, iekraušana vai pārvadāšana, pārkāpjot noteikumus par 

kopēju iekraušanu 

3000 9.9 BPN 
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3.24. Bīstamo kravu nosūtīšana, iekraušana vai pārvadāšana daudzumā, kas pārsniedz 

pieļaujamo maksimālo kopējo daudzumu transporta vienībā, ADR noteikumu 

nozīmē 

2000 9.10 BPN 

3.25. Bīstamās kravas iekraušana, uzpildīšana vai pārvadāšana ar šādam pārvadājumam 

neatbilstošu transportlīdzekli, cisternu vai konteineru 

2000 9.17 PN 

3.26. Pārvadāšana ar transportlīdzekli, kurš ir piesārņots ar bīstamo kravu atliekām 1500  

3.27. Bīstamo kravu iekraušana vai pārvadāšana, pārkāpjot noteikumus attiecībā uz 

kravas novietošanu un nostiprināšanu 

1000 9.8 BPN 

3.28. Uguns vai atklātas liesmas lietošana transportlīdzeklī, kurš pārvadā 1. 

klases bīstamo kravu, kā arī transportlīdzekļa tuvumā, vai preču 

iekraušanas vai izkraušanas laikā 

1000 9.13 BPN 

3.29. Smēķēšanas aizlieguma pārkāpums preču manipulēšanas laikā vai bīstamu preču 

iekraušanas un izkraušanas darbību laikā, transportlīdzekļa vai konteinera tuvumā 
500 9.14 BPN 

4. MARĶĒŠANA UN APZĪMĒŠANA 

4.1. Bīstamu preču pārvadāšana ar nemarķētu, neapzīmētu transportlīdzekli (nav 

nepieciešamie apzīmējumi, marķējumi, uzlīmes, zīmes un uzraksti) 

2000 9.23 PN 

4.2. Bīstamās kravas iepakošana, nosūtīšana vai pārvadāšana bez nepieciešamā 

marķējuma attiecībā uz iepakojumiem vai jauktajiem iepakojumiem, vai arī 

nepareizi marķēti iepakojumi vai jauktie iepakojumi – katram ANO numuram 

800  

4.3. Bīstamas kravas nosūtīšana, uzpildīšana, iekraušana vai pārvadāšana ar 

nepareizi apzīmētu transportlīdzekli, cisternu, bateriju transportlīdzeklī, 

konteineri 

500 9.23 PN 

4.4. Bīstamo kravu pārvadāšana neatbilstoša izmēra vai prasību marķējumu 200  

4.5. Nepamatota transportlīdzekļa marķēšana ar plāksnītēm oranžā krāsā vai 

transporta bīstamības zīmēm 

500 9.23 PN 

5. APRĪKOJUMS 

5.1. Transporta vienība nav aprīkota ADR noteikumu nozīmē, kura pārvadā 

bīstamas kravas, ar nepieciešamo aizsargaprīkojumu, t.i., 

ugunsdzēšamajiem aparātiem vai avārijas aprīkojumu, kā noteikts ADR 

noteikumos vai rakstiskās instrukcijās 

200 – par katru 

trūkstošo elementu 

9.19 PN 

5.2. Transporta vienības nenodrošināšana ADR noteikumu nozīmē, kas pārvadā 

bīstamas preces, ar nepieciešamajiem ugunsdzēšamajiem aparātiem 

vai aprīkojot šo vienību ar ugunsdzēšamajiem aparātiem, kas neatbilst ADR 

noteikumos noteiktajiem nosacījumiem 

500 9.18 PN 

6. CITI PĀRKĀPUMI 
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6.1. Nepareizi klasificētas bīstamās kravas nosūtīšana 6000  

6.2. Bīstamo kravu drošības padomnieka (konsultanta) nenozīmēšana 

uzņēmumā, kas ir pārvadājuma dalībnieks 
5000  

6.3. Gada pārskata nenosūtīšana likumā noteiktajā termiņā, par bīstamo kravu 

pārvadāšanas dalībnieka darbību, ja no likumā noteiktā termiņa līdz pārskata 

iesūtīšanai: 

1) Nav pagājušas 14 dienas, 

2) Ir pagājušas vismaz 14 dienas, 

3) Ir pagājuši vismaz 3 mēneši 

 

 

 

 

200 

2000 

5000 

 

6.4. Nav veikta apmācība (instruktāža) personām, kuras veic darbības, saistītas ar 

bīstamo kravu pārvadāšanu un kuri ir nodarbināti pie bīstamu preču pārvadātāja 

vai, kuri veic šo darbību šī dalībnieka labā 

2000  

6.5. Par aizsardzības plāna nesagatavošanu vai sagatavošanu ar 

neatbilstībām 

5000  

6.6. Bīstamo kravu dalībnieks nepaziņo par negadījumu vai avāriju ugunsdzēsēju 

vienībām vai glābšanas paziņojumu centram, saskaņā ar 2011.gada 19.augusta 

likumu par bīstamu preču pārvadāšanu 

1000  

6.7. Pārvadājuma veikšana ar transportlīdzekli, kas ir aprīkots ar degvielas tvertni vai 

tvertnēm, kuru kopējais tilpums pārsniedz maksimālo tilpumu, kā noteikts ADR 

noteikumos transporta vienībai šo noteikumu nozīmē 

2000  

6.8. Bīstamo kravu pārvadāšana ar transportlīdzekli, kuram ir viena vai vairākas 

piekabes 

1500 9.16 PN 

6.9. Bīstamo preču pārvadāšana ar transportlīdzekli, kas neatbilst ADR 9.daļā 

noteiktajiem nosacījumiem 

2000  

 

 

Paskaidrojumi : 

1) (ES) Komisijas Regula 2016/403 no 2016.gada 18.marta, kas papildina (ES) Eiropas Parlamenta un padomes Regulu nr. 

1071/2009 attiecībā uz nopietnu Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumu klasifikāciju, kas var radīt ceļu pārvadātāja 

labās reputācijas zaudēšanu, kā arī, kas nomaina Eiropas Parlamenta un padomes direktīvas 2006/22/WE III pielikumu 

(ES Likumdošanas Vēstnesis L 74 no 19.03.2016, lpp. 8), kas turpmāk tiek saukts par „(ES Komisijas Regulu 

2016/403”. 

2) Pārkāpuma kvalifikācija atbilstošai pārkāpumu grupai, kā noteikts (ES Regulas 2016/403 9. pielikumā).” 
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Paskaidrojumi : 

„X” nozīmē „attiecas” 

„–” nozīmē „neattiecas”” 

 

[tulkotāja piezīmes]: 

UN – apzīmējums, kas tiek piešķirts bīstamām vielām 

RID – Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi  

ADN – Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (ADN)  

GNSS – satelīta navigācijas sistēma 

ADR – Eiropas Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu  

SDR – nav tulkojums (iespējams no angļu: Software Defined Radio) 

MEGC – Bīstamas preces – vienības tilpums 

MEMU – Pārvietojamā sprāgstvielu ražošanas vienība 

 

 


