
KAS JĀZINA 
PAR AUTOCEĻU 
LIETOŠANAS NODEVU!

Autoceļu lietošanas nodeva (vinjete):
maksa par Latvijas galveno un reģionālo autoceļu izmantošanu, lai 
veicinātu to uzturēšanu un attīstību, kā arī, lai veicinātu videi 
draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu. 

Nodevu maksā par valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu (izņemot to 
šķērsošanu, tostarp apļveida krustojumos) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna 
masa ir lielāka par 3000 kilogramiem, un kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, 
kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem, un kuri paredzēti vai tiek izmantoti 
kravu autopārvadājumiem.



AUTOCEĻU LIETOŠANAS 
NODEVA NAV JĀMAKSĀ:

par Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un šo iestāžu padotībā esošo izglītības iestāžu 
transportlīdzekļiem;
par Aizsardzības ministrijas padotībā esošo institūciju un Nacionālo bruņoto spēku 
transportlīdzekļiem;
par pašvaldību policijas iestāžu transportlīdzekļiem;

AUTOCEĻU LIETOŠANAS 
NODEVAS POSMI UZ VALSTS 
GALVENAJIEM UN REĢIONĀLAJIEM 
AUTOCEĻIEM

Autoceļu posmi, par kuru lietošanu kravas transportlīdzekļiem, 
kuru pilna masa > 3 t, kā arī kravas transportlīdzekļiem un to 
sastāviem, kuru pilna masa > 3,5 t, jāmaksā nodeva



elektronisko pakalpojumu sistēmā www.lvvignette.eu;
skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī valsts 
akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” nodaļās.
degvielas uzpildes stacijās

Transportlīdzekļa motora 
izmešu līmenis

Nodevas likmes, euro

dienas 
likme

nedēļas 
likme

mēneša 
likme

gada 
likme

EURO 0, I, II 9 22 44 535
EURO III 8 20 40 484

EURO IV un mazāk 8 20 40 400

Nodevas likmes, euro

dienas likme nedēļas likme mēneša likme gada likme

6 14 28 300

Transportlīdzekļa 
motora izmešu 

līmenis
Asu skaits

Nodevas likmes, euro
dienas 
likme

nedēļas 
likme

mēneša 
likme

gada 
likme

EURO 0
EURO I
EURO II

ne vairāk kā 3 asis 12 30 61 611

ne mazāk kā 4 asis 12 51 101 1018

EURO III
ne vairāk kā 3 asis 9 24 48 484

ne mazāk kā 4 asis 11 40 80 804

EURO IV un mazāk 
piesārņojošs

ne vairāk kā 3 asis 8 21 43 427

ne mazāk kā 4 asis 11 36 71 711

NODEVAS LIKMES:

NODEVU VAR MAKSĀT:

Transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu lielāku par 12 000 kg:

Transportlīdzekļiem un to sastāviem 
ar pilnu masu lielāku par 3500 kg un līdz 12 000 kg:

Transportlīdzekļiem ar pilnu masu no 3001 kg līdz 3500 kg


