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Semināru cikla II daļa



APMĀCĪBU TEMATI

• Kad transportlīdzekļa vadītājs ir nosūtīts un

kad nav nosūtīts?

• Kā sagatavot / iesniegt / aktualizēt 

transportlīdzekļa vadītāja  nosūtīšanas 

deklarāciju.
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Indra Gromule,
Autotransporta direkcijas

Starptautisko autopārvadājumu

koordinācijas daļas vadītāja

K AD TRANSPORTLĪDZEKĻA

VADĪTĀJS IR NOSŪTĪTS 

UN K AD NAV NOSŪTĪTS?  
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«Mātes direktīva»

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK par darba

ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā un

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/957, ar ko

groza Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā

pakalpojumu sniegšanas jomā.

Īpaši nosacījumi

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2020/1057

(2020. gada 15. jūlijs), ar ko attiecībā uz izpildes

nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un

attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka

īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo

transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza Regulu

(ES) Nr.1024/2012.

KAS IR LEX SPECIALIS? 
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KAS IR TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJA 

NOSŪTĪŠANA?

Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana ir situācija:

• ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs, kurš sniedz 

starptautisko autopārvadājuma pakalpojumu, nosūta transportlīdzekļa 

vadītāju, kurš nosūtīšanas periodā ir attiecīgā pārvadātāja darbinieks, uz 

Latviju;

• Latvijā reģistrēts pārvadātājs, kurš sniedz starptautisko autopārvadājuma 

pakalpojumu, nosūta transportlīdzekļa vadītāju, kurš nosūtīšanas periodā ir 

attiecīgā pārvadātāja darbinieks, uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vadīt 

pārvadātājā rīcībā esošu transportlīdzekli un veikt pārvadātāja vārdā citas ar 

attiecīgo autopārvadājuma pakalpojumu saistītās darbības.
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K ĀDOS GADĪJUMOS TRANSPORTLĪDZEKĻA 

VADĪTĀJS NETIEK UZSKATĪTS PAR NOSŪTĪTU?

• Ja tiek veikts divpusējs pārvadājums no vai uz
dalībvalsti, kurā pārvadātājs veic
uzņēmējdarbību.

• Ja cita dalībvalsts tiek šķērsota tranzītā.

• Atsevišķos gadījumos, ja papildus divpusējam 
pārvadājumam veic iekraušanu / izkraušanu 
citā dalībvalstī vai trešā valstī, kā arī pasažieru 
uzņemšanu / izlaišanu citā dalībvalstī vai trešā 
valstī.

• Kombinētā pārvadājuma sākuma vai beigu 
autoceļa posmā, ja tajā ietilpst starptautiskie 
divpusējie pārvadājumi.
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K ĀDOS GADĪJUMOS TRANSPORTLĪDZEKĻA 

VADĪTĀJS IR NOSŪTĪTS?

• Ja tiek veikts starptautisks 
autopārvadājums, kas nav saistīts ar 
uzņēmuma reģistrācijas valsti.

• Kabotāžas pārvādājumi.
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1. Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā 
Latvijā reģistrētā uzņēmumā, iekrauj kravu 
Cēsīs (LV) un ved uz Parīzi (FR), kur to 
pilnībā izkrauj.

2. Atpakaļceļā iekrauj kravu Parīzē (FR) un 
ved to uz Madonu (LV).

Transportlīdzekļa vadītājs veic divus 

divpusējos un vairākus tranzīta  

pārvadājumus. Uz viņu NAV ATTIECINĀMI 

transportlīdzekļa vadītāja  nosūtīšanas 

nosacījumi.

Iekraušana, pārvadājuma sākums

Divpusējie pārvadājumi

Izkraušana, pārvadājums beidzas

1. SCENĀRIJS: DIVPUSĒJIE PĀRVADĀJUMI



2. SCENĀRIJS: DIVPUSĒJIE PĀRVADĀJUMI

Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā 

Latvijā reģistrētā uzņēmumā, iekrauj kravu 

Madonā (LV) un ved to vispirms uz Berlīni 

(DE), kur izkrauj 1/3 kravas, tad brauc uz 

Antverpeni (BE), kur izkrauj 1/3 kravas, tad 

uz Lionu (FR), kur izkrauj  atlikušo kravu.

Transportlīdzekļa vadītājs veic vairākus  

divpusējos pārvadājumus no LV 

(vairākas CMR pavadzīmes). Uz viņu NAV 

ATTIECINĀMI transportlīdzekļa vadītāja 

nosūtīšanas nosacījumi.

Iekraušana, pārvadājuma sākums

Divpusējie pārvadājumi

Daļēja izkraušana

Pilnīga izkraušana un pārvadājums beidzas



Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā 

Latvijā reģistrētā uzņēmumā,  iekrauj kravu 

Cēsīs (LV) un ved to vispirms uz Kalē (FR), 

kur izkrauj 1/3 kravas, tad brauc uz Parīzi 

(FR), kur izkrauj 1/3 kravas, tad uz 

Strasbūru (FR), kur izkrauj  atlikušo kravu.

Transportlīdzekļa vadītājs veic vairākus  

divpusējos pārvadājumus no LV 

(vairākas CMR). Uz viņu NAV 

ATTIECINĀMI transportlīdzekļa vadītāja 

nosūtīšanas nosacījumi.

3. SCENĀRIJS: DIVPUSĒJIE PĀRVADĀJUMI

Iekraušana, pārvadājuma sākums

Divpusējie pārvadājumi

Daļēja izkraušana

Pilnīga izkraušana un pārvadājums beidzas



DIREKTĪVA 2020/1057 – PAPILDU DARBĪBAS

• 1. panta 3. punkta 3. daļa

«…dalībvalstis piemēro šā punkta pirmajā un otrajā daļā noteikto
atbrīvojumu divpusējiem pārvadājumiem attiecībā uz kravu arī
gadījumos, kad transportlīdzekļa vadītājs papildus divpusējam
pārvadājumam veic vienu iekraušanas un/vai izkraušanas darbību
dalībvalstīs vai trešās valstīs, kuras transportlīdzekļa vadītājs šķērso,
ar noteikumu, ka transportlīdzekļa vadītājs preces neiekrauj un
neizkrauj vienā un tajā pašā dalībvalstī.»

• 1. panta 3. punkta 4. daļa 

«Ja divpusējam pārvadājumam, kura sākums ir dalībvalstī, kurā veic 
uzņēmējdarbību, un kura laikā netika veikta neviena papildu darbība, 
seko divpusējs pārvadājums uz dalībvalsti, kurā veic 
uzņēmējdarbību, trešajā daļā izklāstīto atkāpi papildus darbībām 
piemēro maksimāli divām papildus iekraušanas un/vai izkraušanas 
darbībām, ievērojot trešajā daļā izklāstītos nosacījumus.»
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1. Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā Latvijā 
reģistrētā uzņēmumā,  iekrauj ½  (A) kravas Kuldīgā 
(LV), lai to vestu uz Lionu (FR), pa ceļam apstājas 
Berlīnē (DE) un iekrauj ½  (B) kravas, lai to vestu uz 
Briseli (BE). Vispirms kravu B aizved uz Briseli (BE) un 
izkrauj to. Tad krava A tiek vesta uz Lionu (FR), kur to 
pilnībā izkrauj. 

2. Atpakaļceļā  iekrauj kravu pilnā apjomā Lionā (FR), 
pēc tam pa ceļam pusi kravas izkrauj Briselē (BE), un 
otru pusi ved uz Rēzekni (LV), kur to pilnībā izkrauj. 

Transportlīdzekļa vadītājs veic divus  divpusējos 

pārvadājumus un divas papildu darbības citās 

valstīs, no kurām viena turpceļā un otra 

atpakaļceļā.  Uz viņu NAV ATTIECINĀMI 

transportlīdzekļa vadītāja  nosūtīšanas nosacījumi.

Pārvadājuma sākums un iekraušana

Pirmā papildu iekraušana

Otrā papildu iekraušana

Izkraušana un pārvadājums beidzas

Divpusējais pārvadājums

Papildu iekraušanas/izkraušanas pārvadājums

4. SCENĀRIJS: 1+1 PAPILDU DARBĪBAS

CITĀS VALSTĪS



1. Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā Latvijā reģistrētā 
uzņēmumā, iekrauj kravu Rēzeknē (LV) un ved to uz Lionu 
(FR), kur to pilnībā izkrauj.

2. Transportlīdzekļa vadītājs iekrauj kravu pilnā apjomā Lionā 
(FR), pa ceļam apstājas Briselē (BE) un izkrauj ¼ kravas, tad 
dodas uz Berlīni(DE), kur izkrauj ¼ kravas, tad dodas uz 
Kuldīgu(LV), kur izkrauj visu atlikušo kravu. 

Transportlīdzekļa vadītājs veic divus divpusējos 

pārvadājumus un divas papildu darbības citās valstīs, no 

kurām turpceļā netika veikta neviena papildu darbība. Tas 

nozīmē, ka atpakaļceļā iespējams veikt divas darbības, uz 

kurām attiecināms izņēmums. Uz viņu NAV ATTIECINĀMI 

transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas nosacījumi.

SCENĀRIJS NR.5: 0+2 PAPILDU DARBĪBAS 

CITĀ VALSTĪ

Pārvadājuma sākums un iekraušana

Pirmā papildu iekraušana

Otrā papildu iekraušana

Izkraušana un pārvadājums beidzas

Divpusējais pārvadājums

Papildu iekraušanas/izkraušanas pārvadājums



SCENĀRIJS NR. 6: 0+2 PAPILDU 

DARBĪBAS CITĀ VALSTĪ
1. Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā Latvijā reģistrētā 
uzņēmumā, iekrauj kravu Rēzeknē (LV) un ved to uz Madridi (ES), 
kur to pilnībā izkrauj.

2. Transportlīdzekļa vadītājs iekrauj ½  kravas Madridē (ES), tad 
brauc uz Lionu (FR), kur iekrauj otru pusi kravas. Tad dodas uz 
Briseli (BE), kur izkrauj Lionā iekrauto kravu. Tad dodas uz Berlīni 
(DE), kur iekrauj ½ kravas, lai to nogādātu Varšavā (PL), Pēc 
izkraušanas Varšavā transportlīdzekļa vadītājs dodas uz Talsiem 
(LV), lai izkrautu Madridē iekrauto kravu.

Transportlīdzekļa vadītājs veic divus  divpusējos pārvadājumus 

un divas papildu darbības citās valstīs, no kurām turpceļā 

netika veikta neviena papildu darbība. Tas nozīmē, ka 

atpakaļceļā iespējams veikt divas darbības (iekraušana / 

izkraušana), uz kurām attiecināms izņēmums. Uz viņu NAV 

ATTIECINĀMI transportlīdzekļa vadītāja  nosūtīšanas 

nosacījumi.

Pārvadājuma sākums un iekraušana

Pirmā papildu iekraušana

Otrā papildu iekraušana

Izkraušana un pārvadājums beidzas

Divpusējais pārvadājums

Papildu iekraušanas/izkraušanas pārvadājums



DIREKTĪVA 2020/1057 – KABOTĀŽA

• 1. panta 7. punkts

«Transportlīdzekļa vadītājs, kas veic 
kabotāžas pārvadājumus, kā definēts 
Regulā (EK) Nr. 1072/2009 un (EK) 
Nr. 1073/2009, tiek uzskatīts par 
norīkotu darbā saskaņā ar Direktīvu 
96/71/EK.»
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7. SCENĀRIJS: DIVPUSĒJIE 

PĀRVADĀJUMI UN KABOTĀŽA
1. Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā Latvijā reģistrētā 

uzņēmumā, iekrauj kravu Cēsīs (LV) un ved to uz Parīzi (FR), 

kur to pilnībā izkrauj.

2. Tad iekrauj kravu Parīzē, lai nogādātu un izkrautu to Nantē 

(FR).

3. Atpakaļceļā iekrauj kravu Parīzē (FR) un ved to uz Madonu 

(LV).

Transportlīdzekļa vadītājs veic divus divpusējos un 

vairākus tranzīta pārvadājumus. Uz viņu NAV 

ATTIECINĀMI transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas 

nosacījumi, bet uz kabotāžas pārvadājumu IR 

ATTIECINĀMI nosūtīšanas nosacījumi.

Iekraušana, pārvadājuma sākums

Divpusējie pārvadājumi

Izkraušana, pārvadājums beidzas

Nosūtīšanas situācija



DIREKTĪVA 2020/1057 – NOSŪTĪŠANAS LAIKA 

POSMA SĀKUMS UN BEIGAS

• 1. panta 8. punkts

8. Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. a punkta nolūkā norīkošanu 
darbā uzskata par pabeigtu, kad transportlīdzekļa vadītājs atstāj 
uzņēmēju dalībvalsti, veicot starptautisko kravu vai pasažieru 
pārvadājumu.»

• 1. panta 11. punkta b) apakšpunkta iii) 

«tahogrāfa datus un jo īpaši dalībvalstu valsts simbolus, kurās 
transportlīdzekļa vadītājs uzturējās, veicot starptautiskus 
autopārvadājumus vai kabotāžas pārvadājumus, saskaņā ar 
reģistrācijas un uzskaites prasībām, kas noteiktas Regulās (EK) 
Nr. 561/2006 un (ES) Nr. 165/2014»
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8. SCENĀRIJS: IZŅĒMUMI + NOSŪTĪŠANAS

SITUĀCIJA
Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā Latvijā reģistrētā 

uzņēmumā,  iekrauj ½  (A) kravas Kuldīgā(LV), lai to vestu uz 

Lionu (FR), pa ceļam apstājas Varšavā (PL) un iekrauj ½  (B) 

kravas, lai to vestu  uz  Leipcigu (DE). Kravu B izkrauj Leipcigu 

un tur iekrauj jaunu ½ kravu C, lai vestu uz  Briseli (BE) un tur to 

izkrautu. Tad krava A tiek vesta uz Lionu (FR), kur to pilnībā 

izkrauj. 

Transportlīdzekļa vadītājs veic VIENU divpusējo 

pārvadājumu un DIVAS papildu darbības citās valstīs, no 

kurām uz vienu attiecināms izņēmums, bet otra ietilpst 

nosūtīšanas situācijā, tāpēc ka turpceļa divpusējā 

pārvadājuma laikā izņēmums attiecināms uz vienu papildu 

darbību. Nosūtīšanas situācija sākas brīdī, kad krava C 

iekrauta DE un beidzas, kad izkrauj kravu BE. 

Pārvadājuma sākums un iekraušana

Papildu iekraušana

Papildu izkraušana

Izkraušana un pārvadājums beidzas

Divpusējais pārvadājums

Papildu iekraušanas/izkraušanas pārvadājums

Nosūtīšanas situācija



NORMATĪVAIS REGULĒJUMS – BRAUCIENS

BEZ KRAVAS UN TRANZĪTS

• Direktīva 2020/1057

(11) ievilkums: «Būtu jāprecizē, ka starptautiskie tranzīta pārvadājumi pāri kādas dalībvalsts 
teritorijai neveido darbā norīkošanas situāciju. Šādus pārvadājumus raksturo tas, ka 
transportlīdzekļa vadītājs šķērso dalībvalsti, neveicot kravas iekraušanu vai izkraušanu un 
neuzņemot vai neizsēdinot pasažierus, un tādējādi transportlīdzekļa vadītāja darbībām nav 
būtiskas saiknes ar dalībvalsti, kuru viņš tranzītā šķērso. Tādējādi transportlīdzekļa vadītāja 
atrašanās dalībvalstī kvalificēšanu par tranzītu neietekmē apstāšanās, piemēram, higiēnisku 
apsvērumu dēļ.»

1. panta 5. punkts: «Neskarot Direktīvas 96/71/EK 2. panta 1. punktu, transportlīdzekļa vadītāju 
neuzskata par norīkotu darbā Direktīvas 96/71/EK izpratnē, ja transportlīdzekļa vadītājs tranzītā 
šķērso dalībvalsts teritoriju, neveicot kravas iekraušanu vai izkraušanu un neuzņemot vai 
neizsēdinot pasažierus.»

• Regula 1072/2009

2. panta 2. punkta d) apakšpunkts: 2) “starptautisks pārvadājums” ir ….. d) brauciens bez kravas
saistībā ar a), b) un c) apakšpunktā minētajiem pārvadājumiem.
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1. Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā 
Latvijā reģistrētā uzņēmumā,  iekrauj kravu 
Cēsīs (LV) un ved to uz Parīzi (FR), kur to 
pilnībā izkrauj.

2. Atpakaļceļā no Parīzes uz Cēsīm brauc bez 
kravas. 

Transportlīdzekļa vadītājs veic vienu 

divpusējo pārvadājumu, kam seko 

brauciens bez kravas uz uzņēmuma 

reģistrācijas valsti. Uz viņu NAV 

ATTIECINĀMI transportlīdzekļa vadītāja 

nosūtīšanas nosacījumi.

9. SCENĀRIJS: PĀRVADĀJUMI BEZ KRAVAS

Pārvadājuma sākums un iekraušana

Divpusējais pārvadājums

Izkraušana un pārvadājums beidzas

Tranzīts



10. SCENĀRIJS: PĀRVADĀJUMI BEZ KRAVAS

1. Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā Latvijā 

reģistrētā uzņēmumā, iekrauj kravu Cēsīs (LV) un ved 

to uz Parīzi (FR), kur to pilnībā izkrauj.

2. Tad bez kravas brauc no Francijas uz Beļģiju.

3. Iekrauj kravu Antverpenē (BE) un ved uz Kuldīgu 

(LV).

Transportlīdzekļa vadītājs veic divus divpusējos 

pārvadājumus, kuriem vidū ir brauciens bez 

kravas. Šis brauciens saistāms ar divpusējiem 

pārvadājumiem, tāpēc NAV ATTIECINĀMI 

transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas nosacījumi.

Pārvadājuma sākums un iekraušana

Divpusējais pārvadājums

Izkraušana un pārvadājums beidzas

Brauciens bez kravas



11. SCENĀRIJS: PĀRVADĀJUMI BEZ KRAVAS

1. Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā Latvijā 
reģistrētā uzņēmumā, iekrauj kravu Alūksnē (LV) un ved 
to uz Lionu (FR), kur to pilnībā izkrauj.
2. Tad bez kravas brauc no Francijas uz Beļģiju.
3. Iekrauj ½ kravu Briselē  (BE) un pēc tam ½ 
Hamburgā (DE), ved visu kravu uz Kuldīgu (LV), kur to 
pilnībā izkrauj.

Transportlīdzekļa vadītājs veic vienu divpusējo 

pārvadājumu turpceļā un divus divpusējo 

pārvadājumu atpakaļceļā. Turpceļa un atpakaļceļa 

divpusējos pārvadājumus savieno brauciens bez 

kravas, kas saistāms ar divpusējo pārvadājumu, 

tāpēc NAV ATTIECINĀMI transportlīdzekļa vadītāja 

nosūtīšanas nosacījumi.

Pārvadājuma sākums un iekraušana

Divpusējais pārvadājums

Izkraušana un pārvadājums beidzas

Brauciens bez kravas

Daļēja iekraušana



1. Transportlīdzekļa vadītājs, kurš strādā Vācijā reģistrētā 

uzņēmumā, iekrauj kravu Berlīnē (DE), lai vestu to uz Parīzi 

(FR) un tur pilnībā to izkrautu.

2. Tad no Parīzes bez kravas brauc uz Lionu (FR).

3. Lionā iekrauj kravu, lai to aizvestu un izkrautu Marseļā 

(FR).

4. Pēc kravas izkraušanas Marseļā (FR) brauc bez kravas uz 

Nanti (FR).

5. Iekrauj kravu Nantē (FR) un ved to uz Berlīni (DE).

Brauciens bez kravas no Parīzes uz Lionu ir saistīts ar 
kabotāžas pārvadājumu, tāpēc uz to IR attiecināma 
nosūtīšanas situācija, kura turpinās līdz kravas 
izkraušanai Marseļā. Nākamais brauciens bez kravas uz 
Nanti ir saistīts ar divpusējo pārvadājumu tāpēc uz to 
nosūtīšanas situācija NAV attiecināma.  

12. SCENĀRIJS: PĀRVADĀJUMI BEZ KRAVAS

Pārvadājuma sākums un iekraušana

Divpusējais pārvadājums

Izkraušana un pārvadājums beidzas

Brauciens bez kravas

Nosūtīšanas situācija
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Igors Jagodins,
Autotransporta direkcijas

konsultants starptautisko pārvadājumu jomā

K Ā SAGATAVOT / IESNIEGT /

AKTUALIZĒT TRANSPORTLĪDZEKĻA 

VADĪTĀJU NOSŪTĪŠANAS 

DEKLARĀCIJU?



KAS IR IMI PORTĀLS?

IMI portāls

autopārvadājumu

uzņēmumiem
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Iekšējā tirgus

informācijas sistēma

(IMI)



TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJA NOSŪTĪŠANAS 

DEKLARĀCIJA

No 2022. gada 2. februāra pārvadātājam, kurš veic starptautisku 
pārvadājumu un uz kuru ir attiecināma nosūtīšanas situācija, ir nepieciešams 
sagatavot un iesniegt transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas deklarāciju, 
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) portālu. Lai sagatavotu 
un iesniegtu nosūtīšanas deklarāciju, ir jāizveido pārvadātāja profils IMI 
portālā, kas ļaus:

1. latviski aizpildīt deklarācijas formu;

2. nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas iesniegtajā deklarācijā;

3. atbildēt uz citu dalībvalstu kompetento iestāžu dokumentu 
pieprasījumiem.
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1. SOLIS: PROFILA IZVEIDOŠANA IMI PORTĀLĀ

27
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Informācija par uzņēmumu:

• uzņēmuma nosaukums;

• e-pasta adrese;

• Eiropas Kopienas atļaujas

numurs;

• uzņēmuma reģistrācijas

numurs;

• PVN maksātāja numurs;

• uzņēmuma reģistrācijas valsts;

• uzņēmuma juridiskā adrese.

1. SOLIS: PROFILA IZVEIDOŠANA IMI PORTĀLĀ
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Atbildīgā persona:

• e-pasta adrese;

• vārds;

• uzvārds;

• tālruņa numurs;

• profesionālās

kompetences sertifikāta

numurs;

• sertifikāta

izdevējvalsts;

• pasta adrese.

1. SOLIS: PROFILA IZVEIDOŠANA IMI PORTĀLĀ
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1. SOLIS: PROFILA IZVEIDOŠANA IMI PORTĀLĀ
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IMI PORTĀLA DARBA VIRSMA
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IMI PORTĀLA DARBA VIRSMAS VALODAS IZVĒLNE
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2. SOLIS: TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJA 

PIEVIENOŠANA IMI PORTĀLĀ
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2. SOLIS: TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJA 

PIEVIENOŠANA IMI PORTĀLĀ
Transportlīdzekļa vadītāja dati:

• iekšējais atsauces numurs;

• vārds;

• uzvārds;

• dzimšanas datums;

• tālruņa numurs;

• e-pasta adrese;

• vadītāja apliecības numurs;

• digitālā tahogrāfa vadītāja kartes

numurs;

• personas apliecinoša dokumenta

dati;

• pasta adrese;

• darba līguma sākuma datums;

• darba devēja reģistrācijas valsts.
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2. SOLIS: TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪTĀJU SARAKSTS 

IMI PORTĀLĀ
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3. SOLIS: DEKLARĀCIJAS SAGATAVOŠANA IMI 

PORTĀLĀ
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3. SOLIS: DEKLARĀCIJAS SAGATAVOŠANA IMI 

PORTĀLĀ
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3. SOLIS: DEKLARĀCIJAS SAGATAVOŠANA IMI 

PORTĀLĀ
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4. SOLIS: DEKLARĀCIJAS DATU PRECIZĒŠANA IMI 

PORTĀLĀ
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5. SOLIS: DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANA, IZMANTOJOT 

IMI PORTĀLU
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5. SOLIS: IESNIEGTO DEKLARĀCIJU SARAKSTS IMI 

PORTĀLĀ



Pārvadātājam ir pienākums nodrošināt, ka 

transportlīdzekļa vadītāja rīcībā ir papīra vai elektroniskā 

formātā šādi dokumenti:

• ar IMI starpniecību iesniegtās nosūtīšanas deklarācijas 

kopija;

• pierādījums par pārvadājumiem, kas tiek veikti 

uzņēmēja dalībvalstī, piemēram, CMR pavadzīme;

• tahogrāfa dati, īpaši dalībvalstu valsts simbols, kurās 

transportlīdzekļa vadītājs uzturējās, veicot starptautiskus 

autopārvadājumus vai kabotāžas pārvadājumus.
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K Ā TAS TIKS KONTROLĒTS UZ CEĻA?
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DEKLARĀCIJAS KONTROLE UZ CEĻA



• Pārvadātājam būs pienākums pēc tieša tās 
dalībvalsts kompetento iestāžu pieprasījuma, uz 
kuru notika transportlīdzekļa vadītāja 
nosūtīšana, iesniegt pierādījumu par 
pārvadājumiem un tahogrāfa datu kopijas, kā 
arī dokumentāciju saistībā ar nosūtītā 
transportlīdzekļa vadītāja atalgojumu, kas 
attiecas uz nosūtīšanas laikposmu.

• Pārvadātājs dokumentāciju sniedz, izmantojot 
IMI portālu, ne vēlāk kā astoņas nedēļas pēc 
pieprasījuma dienas.
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UZŅĒMUMA KONTROLE
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IMI PORTĀLA DARBA VIRSMA
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DOKUMENTU PIEPRASĪJUMS IMI PORTĀLĀ
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DOKUMENTU PIEPRASĪJUMS IMI PORTĀLĀ: 

DARBA SAMAKSA



PALDIES PAR UZMANĪBU!
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