
Valsts Likumdošana
Stājas 

spēkā
Attiecas uz Reģistrācija/pieteikums Minimālās algas likme Autovadītāja pienākumi Atbildīgā pārstāvja pienākumi Uzņēmuma pienākumi

Austrija
Lohn - und Sozialdumping-

Bekämpfungsgesetz (LSDB-G)

2017. gada 1. 

janvāris

Divpusējie pārvadājumi, 

pārvadājumi uz/no trešajām 

valstīm un kabotāžas 

pārvadājumi.

Elektroniski jāiesniedz ziņojums par 

katru braucienu un katram 

autovadītājam atsevišķi.

Kravas transportlīdzekļu vadītāju minimālās algas:

1) autovadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekli līdz 3,5 t jāsaņem: 

EUR 1,430.71 mēn;

2) autovadītājiem, kas vada transportlīdzekli virs 3,5 t jāsaņem: EUR 

1,501.64 mēn;

3) bīstamo kravu autovadītājiem jāsaņem: EUR 1,536.24 mēn;

4) kravas transportlīdzekļu mācību instruktoriem jāsaņem: EUR 

1,582.95 mēn;

5) autovadītājiem, kas pārvadā degvielu jāsaņem: EUR 1,619.28 mēn.

Autobusu vadītāju minimālā alga ir  EUR 423.60 ned.

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) pieteikums par nosūtīšanu darbam Austrijā;

3) darba līgums (vācu vai angļu valodā);

4) algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par 

algas iemaksu;

6) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Austrijas teritorijā nav vajadzīgs, ja visi 

nepieciešamie dokumenti ir pieejami pie autovadītāja izdrukātā vai 

elektronsikā veidā.

Nodrošināt savu autovadītāju ar dokumentiem, kurus 

viņam jāuzrāda pārbaudes laikā.

Francija Loi Macron
2016. gada 1. 

jūlijs

Divpusējie pārvadājumi, 

pārvadājumi uz/no trešajām 

valstīm un kabotāžas 

pārvadājumi.

Elektroniski, SIPSI sitēmā uz periodu 

līdz 6 mēneši katram vadītājam 

atsevišķi.

Minimālās algas stundas likme ir vismaz 9.76 EUR stundā (bruto).

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (latviešu valodā);

3) pieteikums par nosūtīšanu darbam Francijā;

4) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Francijas teritorijā ir vajadzīgs, lai sadarbotos 

ar Francijas kontrolējošām institūcijām. Pieprasījuma gadījumā ir 

jāuzrāda:

1) uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja iecelšanu 

Francijas teritorijā

2) autovadītāja A1 sertifikāta kopija;

3) autovadītāja darba līguma kopija (latviešu valodā);

4) autovadītāja algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par algas iemaksu 

autovadītājam.

Nodrošināt atbildīgo pārstāvi Francijā un savu 

autovadītāju ar dokumentiem, kurus tiem jāuzrāda 

pārbaudes laikā.

Itālija Dekrēts Nr.136/2016
2016. gada 

22. jūlijs
Kabotāžas autopārvadājumi.

Elektroniski, Cliclavoro sistēmā 24 

stundas pirms katra 

autopārvadājuma.

Minimālā stundas likme ir atkarīga no Itālijas koplīgumiem 

autotransporta jomā.

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (itāļu valodā);

3) pieteikums par nosūtīšanu darbam Itālijā;

4) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Itālijas teritorijā ir vajadzīgs, lai sadarbotos ar 

Itālijas kontrolējošām institūcijām. Pieprasījuma gadījumā ir 

jāuzrāda:

1) uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja iecelšanu 

Itālijas teritorijā

2) autovadītāja A1 sertifikāta kopija;

3) autovadītāja darba līguma kopija (itāļu valodā);

4) autovadītāja algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par algas iemaksu 

autovadītājam.

Nodrošināt atbildīgo pārstāvi Itālijā un savu 

autovadītāju ar dokumentiem, kurus jāuzrāda 

pārbaudes laikā.

Nīderlande WagwEU
2016. gada 

18. jūnijs
Kabotāžas autopārvadājumi.

Pagaidām reģistrēties nav 

iespējams, jo elektroniskais reģistrs 

tiks ieviests no 2018. gada 1. 

janvāra.

Kolektīvās vienošanās autotransporta jomā, jeb 8.96 EUR/stundā 

bruto.

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (latviešu valodā);

3) pieteikums par nosūtīšanu darbam Nīderlandē 

no 2018. gada 1. janvāra;

4) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Nīderlandes teritorijā ir vajadzīgs, lai 

sadarbotos ar Nīderlandes kontrolējošām institūcijām. 

Pieprasījuma gadījumā ir jāuzrāda:

1) uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja iecelšanu 

Nīderlandes teritorijā;

2) autovadītāja A1 sertifikāta kopija;

3) pieteikums par nosūtīšanu darbam Nīderlandē no 2018. gada 1. 

janvāra;

4) autovadītāja darba līguma kopija (latviešu valodā);

5) autovadītāja algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

6) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par algas iemaksu 

autovadītājam.

Nodrošināt atbildīgo pārstāvi Nīderlandē un savu 

autovadītāju ar dokumentiem, kurus tiem jāuzrāda 

pārbaudes laikā (der arī elektroniskā veidā).

Norvēģija Kolektīvās vienošanās
2015. gada 1. 

jūlijs

Kabobtāžas vai 

starptautiskajiem 

autopārvadājumiem, kas ir 

pasūtīti Norvēģijā un tiek veikti 

ar transportlīdzekļiem, kura 

pilna masa ir virs 3.5 t.

Nav reģistrācijas sistēmas.

Minimālā stundas likme 158,32 Norvēģijas kronas/stundā (17,30 pēc 

valūtas kursa 14.03.2017) papildus dienas naudai. Dienas naudai ir 

jābūt ne mazākai kā likmei, ko ir aprēķinājušas Norvēģijas 

kompetentās iestādes un kura nav apliekama ar nodokli. Šobrīd tā ir 

307 Norvēģijas kronas (33.55 pēc valūtas kursa 14.03.2017). Par 

katrām astoņām stundām autovadītājam pienākas 1/3 no šīs likmes. 

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (latviešu valodā);

3) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Norvēģijas teritorijā nav vajadzīgs.

Nodrošināt savu autovadītāju ar dokumentiem, kurus 

jāuzrāda pārbaudes laikā un nepieciešamības 

gadījumā  jāsadarbojas ar Norvēģijas kontrolējošām 

institūcijām.

Vācija MiLoG
2015. gada 1. 

februāris

Divpusējie pārvadājumi, 

pārvadājumi uz/no trešajām 

valstīm un kabotāžas 

pārvadājumi.

Elektroniski, Mindestlohn sistēmā 

uz periodu līdz 6 mēneši visiem 

vadītājiem vienā formā. Atsevišķi, 

brīvā formā ir jāreģistrē katrs 

autopārvadājums 7 dienu laikā pēc 

pārvadājuma pabeigšanas.

Minimālās algas stundas likme ir 8.84 EUR stundā (bruto).

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (latviešu valodā);

3) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Vācijas teritorijā nav vajadzīgs.

Nodrošināt savu autovadītāju ar dokumentiem, kurus 

jāuzrāda pārbaudes laikā un nepieciešamības 

gadījumā sadarboties ar Vācijas kontrolējošām 

institūcijām. Var tikt pieprasīti šādi dokumenti:

1) autovadītāja A1 sertifikāta kopija;

2) pieteikums par nosūtīšanu darbam Vācijā;

3) darba līgums (vācu valodā);

4) algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par 

algas iemaksu;

6) darba un atpūtas laika uzskaite;

7) atskaite par katru braucienu un nostrādātām 

stundām Vācijas teritorijā.

MINIMĀLĀS ALGAS PRASĪBAS, VEICOT STARPTAUTISKOS AUTOPĀRVADĀJUMUS (07.04.2017)

http://www.atd.lv/lv/minim%C4%81l%C4%81s-darba-algas-izmai%C5%86as-austrij%C4%81-papildin%C4%81ts-31012017
http://www.atd.lv/lv/minim%C4%81l%C4%81s-darba-algas-izmai%C5%86as-austrij%C4%81-papildin%C4%81ts-31012017
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=en
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=en
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=en
http://www.atd.lv/lv/minim%C4%81l%C4%81s-darba-algas-izmai%C5%86as-francij%C4%81-veicot-starptautiskos-p%C4%81rvad%C4%81jumus-papildin%C4%81ts-09022017
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/R%C3%A9mun%C3%A9ration minimum TR marchandises personnes janvier 2017 EN.pdf
http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/DocumentazioneEng/Legislative_decree_No_136_17_July_2016_EN.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.cnel.it/371?shadow_schede_contratto_corrente_settore=Trasporti
http://www.cnel.it/371?shadow_schede_contratto_corrente_settore=Trasporti
http://www.atd.lv/sites/default/files/valstis/2015.06.25.General application of collective agreements concerning freight transport by road.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/milog/
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do

