
Braukšanas ierobežojumi  

Lielbritānijā 2020. gadā 
 

Lielbritānijā nav spēkā esošu braukšanas ierobežojumu brīvdienās un valsts noteiktās svētku 

dienās, taču ir spēkā esoši vietējā mēroga (lokāli) ierobežojumi. 

 

Vietēja mēroga braukšanas ierobežojumi 

 

Transportlīdzekļi:  kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu virs 18 tonnām. 

 

Aizliegums: no pirmdienas līdz piektdienai no 21.00 līdz 07.00; 

nedēļas nogalēs, no sestdienas plkst. 13.00 līdz pirmdienas plkst. 

07.00. 

 

Aizliegumi spēkā: Londona – aizliegums spēkā uz visiem Londonas autoceļiem, 

izņemot autostrādes un noteiktus maģistrālos ceļus, kuri iekļauti 

Londonas administratīvo rajonu transporta shēmā (attiecas uz 

visiem 33 Londonas administratīvajiem rajoniem). 

 

Izņēmumi:  transportlīdzekļi, kuru darbībai izsniegta īpaša atļauja, jo tie 

pārvadā nedalāmu lielgabarīta, vai smagsvara kravu. 

  transportlīdzekļi, kuru pārvadātā krava paredzēta ārkārtas 

situāciju novēršanai, ja apdraudētas cilvēku dzīvības un/vai 

veselība, kā arī apdraudēts īpašumus. 

 

Pārvadātājiem jāpiesakās “izņēmumu atļauju” saņemšanai. Atļaujas izsniedz: London Lorry 

Control Team. Atļaujas tiek izsniegtas bez maksas.  

 
London Lorry Control Team.  

London Councils  

59 ½ Southwark Street  

LONDON SE1 0AL  

Tel: (+44 20) 7934 9915  

Fax: (+44 20) 7934 9591  

URL: https://www.londoncouncils.gov.uk/services/london-lorry-control/about-llcs  

e-mail: lorry.control@londoncouncils.gov.uk 

 

Izņēmuma gadījumos pārvadātāji var iegūt “atļauju lielgabarīta kravu pārvadājumiem” 

steidzamā kārtībā vienam braucienam. Pārvadātājiem jāinformē savi transportlīdzekļu 

vadītāji, ka lielgabarīta pārvadājumiem tiek izstrādāti īpaši maršruti. Vairāk informācijas: 

London Lorry Control Team. 

 

Aizliegums spēkā:  ārpus Londonas. 

 

Ārpus Londonas darbojas dažādi braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem. 

Ierobežojumi, galvenokārt, noteikti pilsētu centros un lauku apvidos, uz kuriem attiecināmi 
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dabas ainavas aizsardzības noteikumi. Transportlīdzekļu vadītājiem jāseko informatīvajām 

ceļazīmēm, kurās norādīti aizliegumam pakļauto zonu apbraucamie ceļi.  

 

Informāciju par tīrajām vides zonām, īpaši tīrajām zonā un sastrēguma nodokli skatīt 

šeit: 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone  

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge?cid=pp020 

 

Vairākas Lielbritānijas pilsētas ieviesušas “tīrās vides zonas”. Informāciju par tīrajām vides 

zonām var atrast www.urbanaccessregulations.eu  

 

Valsts noteiktās svētku dienas 2020. gadā 

 

1. janvāris Jaunais gads 

2. janvāris Jaunā gada brīvdienas (tikai Skotijā) 

17. marts Svētā Patrika diena (tikai Ziemeļu Īrijā) 

10. aprīlis Lielā piektdiena 

13. aprīlis Lieldienu pirmdiena 

8. maijs Maija banku brīvdienas 

25. maijs Pavasara banku brīvdienas 

12. jūlijs Banku brīvdienas (tikai Ziemeļu Īrijā) 

13. jūlijs Banku brīvdienas (tikai Ziemeļu Īrijā) (kompensējamā brīvdiena) 

3. augusts Banku brīvdienas (tikai Skotijā) 

31. augusts  Banku brīvdienas 

30. novembris Svētā Andrew diena (tikai Skotijā) 

25. decembris Ziemassvētki 

26. decembris Svētā Stefana diena 

28. decembris  Svētā Stefana diena (kompensējamā brīvdiena) 

 

 

Avots: RHA, decembris 2019 

Informācija iegūta: www.iru.org  
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