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NORĀDĪJUMI NR. 8 
 

 

Temats: izņēmuma gadījumi, kad pieļaujama transportlīdzekļa vadīšana bez vadītāja kartes. 

Pants: Regulas (ES) Nr. 165/2014 29. pants (atceltās Regulas (EEK) Nr. 3821/85 16. pants) un 

Eiropas Nolīguma par transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR) 

pielikuma 13. panta 3. punkts.  

Pieeja, kas jāievēro  

Regulas (ES) Nr. 165/2014 29. pantā noteikts, ka tad, ja vadītāja karte ir bojāta, nedarbojas pareizi, ir 

nozaudēta vai nozagta, transportlīdzekļa vadītājs septiņās kalendārajās dienās iesniedz pieteikumu par 

tās aizvietošanu savas parastās dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Minētās iestādes 

nomaina karti astoņās darbdienās1 pēc detalizēta pieprasījuma saņemšanas. Šādos apstākļos 

transportlīdzekļa vadītājs var turpināt braukt bez vadītāja kartes ne ilgāk par 15 kalendārajām dienām 

vai ilgāk, ja ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai transportlīdzekli nogādātu atpakaļ teritorijā, kur tas tiek 

novietots, ar noteikumu, ka transportlīdzekļa vadītājs var pierādīt, ka minētajā laikposmā karti uzrādīt 

vai lietot nav iespējams. Šāds pierādījums var būt policijas izziņa par kartes nozaudēšanu vai 

nozagšanu, kompetentajām iestādēm iesniegts oficiāls paziņojums vai apliecinājums par to, ka ir 

iesniegts pieteikums par kartes aizvietošanu. Lai gan 15 kalendāro dienu termiņš var tikt pārsniegts, ja 

pieteikums par vadītāja kartes aizvietošanu iesniegts septiņu kalendāro dienu termiņa beigās un ja 

pēc tam kompetentās iestādes nomaina karti astoņu darbdienu termiņa beigās, tas tomēr nemaina 

Regulas (ES) Nr. 165/2014 29. panta 5. punktā noteikto 15 kalendāro dienu termiņu, kura laikā 

transportlīdzekļa vadītājs drīkst turpināt braukt bez vadītāja kartes, vai ilgāku termiņu, ja tas vajadzīgs 

transportlīdzekļa nogādāšanai atpakaļ transporta uzņēmuma teritorijā. 

Transportlīdzekļa vadītājam/vadītājai, kas atgriežas transporta uzņēmuma teritorijā pēc brauciena, kura 

laikā viņa/viņas vadītāja karte ir bojāta, nedarbojas pareizi, ir nozaudēta vai nozagta, būtu jāatļauj 

turpināt braukt bez vadītāja kartes citu iespējamo braucienu laikā 15 kalendāro dienu vai ilgākā 

termiņā, kas vajadzīgs, lai transportlīdzekli nogādātu atpakaļ transporta uzņēmuma teritorijā, kā 

noteikts Regulas (ES) Nr. 165/2014 29. pantā, tikai tad, ja vadītājs/vadītāja oficiāli noteiktajā septiņu 

kalendāro dienu termiņā iesniedz kompetentajām iestādēm pieteikumu par jaunas kartes izsniegšanu, 

lai varētu pierādīt, ka viņš/viņa gaida uz kartes nomaiņu.  

Šāds secinājums izriet no iepriekš minētajiem noteikumiem, kā arī no domas, ka nedrīkst nesamērīgi 

traucēt transporta uzņēmuma darbības nepārtrauktību, ja tiek piemēroti arī visi citi aizsardzības 

pasākumi (piemēram, izdrukas un ieraksti ar roku), kas attiecas uz transportlīdzekļa vadīšanu bez 

vadītāja kartes. 

 

                                                 
1 Astoņu darbdienu termiņu kartes nomainīšanai sāks piemērot no 2016. gada 2. marta. Līdz tam šādā nolūkā 

piemērojams Regulas (EEK) Nr. 3821/85 14. panta 4. punkta a) apakšpunkts, kurā noteikts, ka iestāde izsniedz 

kartes dublikātu piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieteikums, kurā sniegti sīki 

paskaidrojumi.  


