Starptautiskā transporta darbinieka sertifikāts,
kas transporta nozares darbiniekiem jāizmanto, ja sabiedrības veselības apsvērumu dēļ tiek atjaunota
robežkontrole uz iekšējām robežām
Sertifikātu var izmantot jebkura persona, kas strādā transportlīdzeklī, ar kuru pārvadā kravas vai pasažierus, jo īpaši
transportlīdzekļa vadītājs; jebkura persona, kas dodas uz vietu, kur atrodas transportlīdzeklis, kurā tā sāks strādāt; vai
jebkura cita persona, kas strādā transporta nozarē (1).
Savienības iekšējo robežu šķērsošanas nolūkā sertifikāta turētāju uzskata par starptautiskā transporta darbinieku.
Sertifikātu pienācīgi paraksta darba devējs, ja darbinieks strādā transporta uzņēmumā, vai darbinieks, ja tas kā
pašnodarbināta persona ir transporta uzņēmuma vadītājs.
Robežkontroles laikā sertifikātu atzīst par derīgu pierādījumu tam, ka persona ir starptautiskā transporta darbinieks.
Veicot robežkontroli uz Savienības iekšējām robežām, transporta darbinieki, kas izmanto (turpmāk norādītā parauga)
sertifikātu, nebūtu jālūdz uzrādīt citus dokumentus, izņemot personas identifikācijas dokumentu, nolūkā pierādīt, ka
persona ir starptautiskā transporta darbinieks.
Ja kontrole uz iekšējām robežām ir atcelta, transporta darbinieki būtu jālūdz uzrādīt tikai tos dokumentus, kas ES
tiesību aktos paredzēti to darbības veikšanai.
Sertifikāta elektroniska vai drukāta versija būtu jāuzskata par pietiekamu.
(1)

Uz aviosabiedrību pilotiem un gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kā arī uz jūrniekiem attiecas rokasgrāmatas
5.2. un 5.3. punkts.

Starptautiskā transporta darbinieka sertifikāts

Ar šo apliecina, ka zemāk minētā persona
Vārds un uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzīvesvieta:
veic darbības starptautiskajos pārvadājumos kā*
☐ mazas noslodzes transportlīdzekļa, tostarp vieglā komerciālā transportlīdzekļa, automobiļa vai motocikla, vadītājs
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

smagā kravas transportlīdzekļa (HGV) vadītājs
autobusa vadītājs
vilciena vadītājs
vilciena apkalpes loceklis
vagonu inspektors
iekšzemes kuģošanas kuģa kapteinis
iekšzemes kuģošanas kuģa apkalpes loceklis

☐ transportlīdzekļa (līdz 9 personām) vadītājs, kurš pārvadā vienai no iepriekš minētajām kategorijām piederošas
personas, kurš ir tā paša darba devēja darbinieks un kurš minētās personas transportē uz darbavietu vai no tās, kā
arī veic ar šādiem pārvadājumiem saistītus tukšbraucienus
☐ cits transporta darbinieks (precizēt):

* Atzīmēt ar krustiņu.
Vieta, datums:
Uzņēmuma/iestādes/organizācijas vārdā (vārds, uzvārds un paraksts):

