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Problēma: Prāmī vai vilcienā pavadītā laika reģistrēšana gadījumā, kad vadītājam ir pieejama 

guļvieta vai kušete  

Pants: Regulas (EK) Nr. 561/2006 9. panta 1. punkts 

Pieeja, kas jāievēro: Vispār atpūtas laikā vadītājam saskaņā ar 4. panta f) punktu jābūt 

iespējai laiku izmantot pēc sava ieskata. Taču vadītājs ir tiesīgs paņemt pārtraukumu vai 

atpūtu katru dienu vai katru nedēļu, ja brauc ar prāmi vai vilcienu, kur ir pieejama guļvieta vai 

kušete. Tas izriet no 9. panta 2. punkta formulējuma, kur teikts, ka laiku, ko pavada braucienā, 

"neskaita kā atpūtu vai pārtraukumu, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājs 

atrodas uz prāmja vai vilcienā un viņam ir pieejama guļasvieta vai kušete".  

Turklāt saskaņā ar 9. panta 1. punktu ikdienas atpūtas laikposmu, kas ilgst vismaz 11 

stundas un ko izmanto uz prāmja vai vilcienā (ja transportlīdzekļa vadītājam ir pieejama 

guļvieta vai kušete), drīkst pārtraukt ne vairāk kā divas reizes ar citām darbībām (piemēram, 

iekraušanās vai izkraušanās no prāmja vai vilciena). Divu tādu atpūtas laikposma 

pārtraukumu kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt 1 stundu. Tas nekādā gadījumā nedrīkst 

saīsināt regulāras ikdienas atpūtas laikposmu. 

Šie divi pārtraukumi var būt jebkurā brīdī ikdienas regulārās atpūtas laikposmā, arī tad, ja šis 

ikdienas atpūtas laikposms pārsniedz vienpadsmit stundu minimumu un turpinās, kad jau 

pagājušas 24 stundas no iepriekšējā atpūtas laikposma beigām. Taču vismaz 11 stundas no šās 

ikdienas atpūtas jāņem 24 stundu laikā no iepriekšējā atpūtas laikposma beigām. Pretējais 

uzskatāms par ikdienas regulārās atpūtas noteikuma pārkāpumu. 

Atkāpe saskaņā ar 9. panta 1. punktu paliek piemērojama ikdienas regulārajai atpūtai, kas nav 

ilgāka par regulā prasīto minimumu un sākas uz cietzemes pirms iekraušanās prāmī/vilcienā 

un turpinās uz cietzemes pēc izkraušanās no prāmja/vilciena.  

Ja ikdienas regulāro atpūtu ņem divos laikposmos, no kuriem pirmajam jābūt vismaz 3 

stundas un otrajam jābūt vismaz 9 stundas (kā teikts 4. panta g) punktā), laikposma 

pārtraukumu skaits (ne vairāk par diviem) attiecas uz visu ikdienas atpūtas laikposmu, nevis 

katru daļu no ikdienas regulārās atpūtas, ko ņem divos laikposmos.  

9. panta 1. punkta atkāpe neattiecas uz iknedēļas atpūtas laikposmu, ne saīsināto, ne regulāro. 

 


