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 2023. gada kalendārs 
 

PAPILDU SATIKSMES IEROBEŽOJUMI ATBILSTOŠI 

AUTOCEĻU TĪKLAM 

 

 

  

 
Dienas un laiki 

 
Visā 

Francijā 

Île-de-France reģions  

Rhône-Alpes 
reģions 

Parīze > Province Province > Parīze 

Svētdiena 1. janvāris 00-22 00-24 00-24 00-22 

Pirmdiena, 2. janvāris - - 06-10 - 

 

Sestdiena, 4. februāris 22-24 10-18 un 22-24 22-24 07-18 un 22-24 

Sestdiena, 11. februāris 22-24 10-18 un 22-24 22-24 07-18 un 22-24 

Sestdiena, 18. februāris 22-24 10-18 un 22-24 22-24 07-18 un 22-24 

Sestdiena, 25. februāris 22-24 10-18 un 22-24 22-24 07-18 un 22-24 

 

Sestdiena, 4. marts 22-24 10-18 un 22-24 22-24 07-18 un 22-24 

 

Sestdiena, 8. aprīlis 22-24 10-24 22-24 22-24 

Svētdiena, 9. aprīlis – Lieldienas 00-24 00-24 00-24 00-22 

Pirmdiena, 10. aprīlis - Lieldienu pirmdiena 00-22 00-24 00-24 00-22 

Otrdiena, 11. aprīlis - - 06-10 - 

Svētdiena, 30. aprīlis 00-24 00-24 00-24 00-24 

 

Pirmdiena  1. maijs - Darba svētki 00-22 00-24 00-24 00-22 

Otrdiena, 2. maijs - - 06-10 - 

Svētdiena, 7. maijs 00-24 00-24 00-24 00-24 

Pirmdiena, 8. maijs - 1945. gada Uzvaras diena 00-22 00-24 00-24 00-22 

Otrdiena, 9. maijs - - 06-10 - 

Trešdiena, 17. maijs 22-24 16-24 22-24 22-24 

Ceturtdiena, 18. maijs – Debesbraukšanas diena 00-22 00-24 00-24 00-22 

Piektdiena, 19. maijs - 16-21 06-10 - 

Sestdiena, 27. maijs 22-24 10-24 22-24 22-24 

Svētdiena, 28. maijs – Vasarsvētku svētdiena 00-24 00-24 00-24 00-24 

Pirmdiena, 29. maijs – Vasarsvētku pirmdiena 00-22 00-24 00-24 00-22 

Otrdiena, 30. maijs - - 06-10 - 

 

Ceturtdiena, 13. jūlijs 22-24 16-24 22-24 22-24 

Piektdiena, 14. jūlijs - Bastīlijas diena 00-22 00-24 00-24 00-22 

Sestdiena, 15. jūlijs 07-19 07-19 07-19 07-19 

Sestdiena, 22. jūlijs 07-19 07-19 07-19 07-19 

Sestdiena, 29. jūlijs 07-19 07-19 07-19 07-19 

 

Sestdiena, 5. augustā 07-19 07-19 07-19 07-19 

Sestdiena, 12. augustā 07-19 07-19 07-19 07-19 

Pirmdiena, 14. augustā 22-24 16-24 06-10 un 22-24 22-24 

Otrdiena, 15. augusts – Pieņemšanas diena 00-22 00-24 00-24 00-22 

Trešdiena, 16. augustā - - 06-10 - 

Sestdiena, 19. augustā 07-19 07-19 07-19 07-19 

Sestdiena, 26. augustā 07-19 07-19 07-19 07-19 

 

Otrdiena, 31. oktobris 22-24 16-24 22-24 22-24 

 

Trešdiena, 1. novembris - Visu svēto diena 00-22 00-24 00-24 00-22 

Ceturtdiena, 2. Novembris - - 06-10 - 

Piektdiena, 10. Novembris 22-24 16-24 22-24 22-24 

Sestdiena, 11 . Novembris – Pamiera diena 00-24 00-24 00-24 00-24 

Svētdiena, 12. Novembris 00-22 00-24 00-24 00-22 

 

Svētdiena, 24. decembris 00-24 00-24 00-24 00-24 

Pirmdiena, 25. decembris - Ziemassvētki 00-22 00-24 00-24 00-22 

Svētdiena, 31. decembris 00-24 00-24 00-24 00-24 

 



09024-
13_BisonFute_Brochure_vehicules_lourds_GB_2023.in

18/01/2023 
17:21:11 

 

 

    
 

 

 Braukšanas  
 ierobežojumi  
Francijā spēkā vispārējie un papildu braukšanas 
ierobežojumi. Ierobežojumi attiecas uz kravas 
transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām ar 
pilnu masu virs 7,5 tonnām, tai skaitā transportlīdzekļiem, ar 
kuriem veic bīstamo kravu  pārvadājumus, izņemot 
specializētos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku. 

 

Braukšanas aizliegums spēkā visu gadu un attiecināms 
uz  visu valsts autoceļu tīklu : 

• Sestdienās no plkst. 22:00  līdz svētdienas plkst. 22:00 ;  

• Svētku dienas priekšvakarā no plkst. 22:00 līdz nākošās  

dienas plkst. 22:00.  

Ziemas laikā papildu braukšanas ierobežojumi attiecas uz daļu 
no Rhône-Alpes autoceļu tīkla.  

Vasaras laikā ierobežojumi attiecas uz visu valsts autoceļu tīklu.  
 

Ziemas laikā braukšanas aizliegums attiecas uz sekojošiem 
Rhône-Alpes tīkla autoceļiem: 

• Bourg-en-Bresse / Chamonix. 

• Lyon / Chambéry / Tarentaise / Maurienne. 

• Lyon / Grenoble / Briançon. 

• Bellegarde et Saint-Julien-en-Genevois / Annecy 

 / Albertville. 

• Sallanches / Albertville. 

• Chambéry / Annecy / Scientrier. 

• Grenoble / Chambéry. 

(Sīkāka informācija par Rhône-Alpes autoceļu tīklu pieejama 

tīmekļvietnē: www.bison-fute.gouv.fr) 
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Vispārējie braukšanas ierobežojumi  visā 

autoceļu tīklā (izņemot  Île-de- France) 

Braukšanas 

ierobežojumi: 

Laiks: 

• Sestdienās 

• Dienu pirms valsts 

noteiktas svētku dienas 

 

22:00 - 24:00 

• Svētdienās 

•  Svētku dienās 
0:00 - 22:00 

• Sestdienas , kas ir arī 

svētku dienas 

 

 

0:00 - 24:00 
• Svētdienas , kas ir dienu 

pirms valsts noteiktas 

svētku dienas 

 
Papildu braukšanas ierobežojumi 

Braukšanas 

ierobežojumi: 

Laiks: 

Ziemas periodā Rhône-Alpes 7:00 - 18:00 

• 4., 11., 18. un 25. februārī un 

• 4 . martā 22:00 - 24:00 

Vasarā visā autoceļu tīklā 

• 15., 22. un 29. jūlijā 

• 5., 12., 19. un 26. augustā 

 

7:00 - 19:00 

 

Īpaši braukšanas ierobežojumi  

Île-de-France reģionā 

Ieskaitot vispārējos 

braukšanas ierobežojumus  

un izslēdzot septiņas 

vasaras perioda sestdienas 

(ne vairāk kā) 

Parīze 

 

Province 

Province 

 

Parīze 

Pirmdienās un dienās pēc 

valsts svētku dienām 
- 6:00 - 10:00 

Piektdienās 16:00 - 21:00 - 

Sestdienās 
10:00 - 18:00 

22:00 - 24:00 
22:00 - 24:00 

Svētdienās un svētku dienās 
0:00 - 24:00 0:00 - 24:00 

Dienu pirms valsts svētku 

dienas 
16:00 - 24:00 22:00 - 24:00 

 

http://www.bison-fute.gouv.fr/
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Braukšanas ierobežojumi Île-de-France 

Île-de-France reģionā bez vispārējie un papildu 

braukšanas ierobežojumiem, spēkā arī īpaši 

reģionālie ierobežojumi.  Atbrīvojumi no īpašajiem 

reģionālajiem braukšanas ierobežojumiem netiek 

piemēroti. 

Aizliegums spēkā sekojošos automaģistrāles Île-de-

France (Lielajā Parīzē) posmos (izņēmumi attiecas uz 

specializētajiem transportlīdzekļiem un aprīkojumu, kā 

arī lauksaimniecības tehniku). 

 

• A6a un A6b automaģistrāles  no  Parīzes apvedceļa līdz 

savienojošajiem ceļiem ar A6a un A6b    

automaģistrālēm (Wissous pašvaldība). 

• Autoceļš A106  no savienojuma  ar A6b līdz Orlī 

lidostai.  

• Autoceļš A6  no  tās savienojuma ar A6a  un A6b līdz  

savienojumam ar RN104- austrumiem (Lisses 

pašvaldība).  

• Autoceļš A10  no  tā savienojuma ar A6a  un A6b līdz 

RN20 (Champlan pašvaldība). 

• A13 automaģistrāle no  Parīzes apvedceļa līdz 

Poissy/Orgeval  krustojumam (Orgevalas pašvaldība). 

• Autoceļš A12  no tās savienojuma ar autoceļu A13  

(trijstūris Rocquencourt)  līdz RN10 (Montigny-le-

Bretonneux pašvaldība).   
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• Jaunais gads: svētdiena, 1. janvāris; 

• Lieldienu pirmdiena: pirmdiena, 10. aprīlis; 

• Darba svētki: pirmdiena, 1. maijs; 

• 1945. gada uzvaras diena:  pirmdiena, 8. maijs; 

• Debesbraukšanas diena: ceturtdiena, 18. maijs; 

• Vasarsvētku pirmdiena : pirmdiena,  29 . maijs; 

• Bastīlijas diena: piektdiena, 14 . jūlijs; 

• Pieņēmums diena: otrdiena,  15.augusts; 

• Visu svēto diena: trešdiena, 1. novembris; 

• Pamiera diena: sestdiena, 11. novembris; 

• Ziemassvētki: pirmdiena,  25. decembris; 
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 Atbrīvojumi  
 
 

Pastāvīgi atbrīvojumi 
Pastāvīgie atbrīvojumi, kam nav nepieciešama īpaša  

atļauja, noteikta sekojošiem pārvadājumiem: 

 
• dzīvu dzīvnieku vai ātri bojājošas preces un pārtikas 

pārvadājumiem (pilnu sarakstu skatīt 2011. gada 11. jūlija 

rīkojuma  I  pielikumā https://www.bison-

fute.gouv.fr/derogations.html) ; 

• biešu mīkstumu pārvadājumi ražas novākšanas laikā; 

• lauksaimniecības produkcijas pārvadājumiem ražas novākšanas 

periodā (lauksaimniecības zemē audzēti produkti, tostarp labība 

un salmi); 

• preses izdevumi; 

• industriālu gamma rentgenogrāfijas iekārtu pārvadājumiem; 

• gaisa pārvadājumiem paredzētas kravas pārvadājumi; 

• uguņošanas ierīču pārvadājumi; 

• gāzveida ogļūdeņraži sašķidrinātā maisījumā vai naftas 

produkti, kas paredzēti oficiāli rīkotām sporta sacensībām; 

• valsts vai privāto veselības aprūpes iestāžu funkcionēšanai 

nepieciešamās preces, medicīniskās gāzes, slimnīcu atkritumi, 

veļa utt.; 

• kas saistīti ar tādu iekārtu montāžu un demontāžu, ko izmanto 

ekonomikas, sporta, kultūras, izglītojošos vai politiskos 

pasākumos;  

• kas saistīta ar biroja vai rūpnīcas pārcelšanos pilsētu teritorijās;  

• kas saistīti ar ceļojošo tirdzniecību - produktu pārdošanu 

gadatirgos vai tirgos. 

 

Prefektūras izņēmumi 

Atbrīvojumus var izdot departamentu prefekti. 

Ārpuskārtas izņēmumi 

Izdots kā pagaidu dokuments, lēmums par izņēmuma piešķiršanu 

attiecas uz būtiskiem un steidzamiem pārvadājumiem, kas tiek veikti 
šādos nolūkos: 

• novērst sekas, tostarp ekonomiskās sekas, ko radījušas 

piemēram, dabas katastrofas vai ārkārtēji dabas vai ar klimatu 

saistīti apstākļi vai parādības, piemēram, sausums, plūdi, 

sniegputenis; 

 
 

  5  

 
 
 

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju par 

braukšanas ierobežojumu 

atbrīvojumiem skatīt 2021. gada 

16. aprīļa dekrēta 5., 6. un 7. 

pantu. 

https://www.bison-fute.gouv.fr/derogations.html
https://www.bison-fute.gouv.fr/derogations.html
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• novērst risku, ko radījis nopietns negadījums vai katastrofa, kas var 

apdraudēt cilvēku dzīvību vai veselību, īpašumu vai vidi. 

Individuālie izņēmumi 

Individuālā izņēmuma maksimālais periods ir viens gads. Izņēmumu 

piešķir: 

• pārvadājumiem, kas tiek uzskatīti par būtiskiem un steidzamiem, 

reaģējot uz neparedzētu situāciju, piemēram, elektrības apgādes 

traucējumi elektrotīklā, slimnīcas apkures sistēmu bojājumi vai 

ūdensvada plīsumi; 

• piegādēm izplatīšanas centriem, ja draud preču trūkums; 

• transportlīdzekļiem, kuri iesaistīti atkritumu transportēšanā no 

izgāztuvēm vai lopkautuvēm; 

• transportlīdzekļiem, kas pārvadā bīstamās kravas, kas tiek 

nogādātas steidzamai iekraušanai/izkraušanai jūras ostā. Bīstamās 

kravas, kas steidzamā kārtā jānogādā no jūras ostām; 

• autocisternām, kuras regulāri lieto degvielas staciju apgādē, kas 

atrodas pie automaģistrālēm, kā arī lidostu apgādē ar aviācijas 

degvielu un degvielas piegādes ostās esošajiem zvejniecības 

kuģiem; 

• transportlīdzekļiem, kas nepieciešami nepārtraukta ražošanas cikla 

nodrošināšanai. Ja tiek transportētas bīstamās kravas transports, šo 

atļauju izsniegšanai nepieciešams Starpministriju komitejas 

bīstamo kravu transporta jautājumos akcepts; 

• transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti sabiedrisko pakalpojumu 

vai drošības dienestu apgādē, apmierinot neatliekamās sabiedrības 

vajadzības; 

• transportlīdzekļiem, kas iesaistīti veļas mazgātuvju apgādē, vai lai 

aizvestu netīro veļu no viesnīcu kompleksiem, kuros ir 200 un 

vairāk istabas; 

• transportlīdzekļi, kas apgādā liellopu ganāmpulkus ar barību. 

 

  

 
   Ja ceļojums  aptver vairākus departamentus, atbrīvojums 
tiek piešķirts balstoties uz vienošanos, ko parakstījuši to 
departamentu prefekti, kuros pārvadājums tiek uzsākts un 
noslēgts. 
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Atbrīvojuma spēkā ja: 

Atbrīvojumam jāatrodas 

transportlīdzekļa kabīnē. Lai tā būtu 

derīga, tā jāaizpilda tās turētājam 

pirms transportlīdzeklis ir devies 

ceļā, norādot transporta operācijas 

datumu un transportlīdzekļa 

reģistrācijas numuru. 
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Vietējie pastāvīgie 
braukšanas ierobežojumi 

Drošības apsvērumu dēļ smagajiem kravas 

transportlīdzekļiem uz dažiem valsts nozīmes autoceļiem 

noteikts braukšanas aizliegums. 

Galvenie ar prefektūras rīkojumiem noteiktie aizliegumi attiecināmi uz 

transportlīdzekļiem ar kuriem tiek veikti kravu un pasažieru 

pārvadājumi, kuru pilnā masa pārsniedz 7,5 tonnas (var būt arī citi uz 

transportlīdzekļa pilno masu attiecināmi ierobežojumi), ir uzskaitīti 

zemāk. Zemāk uzskaitītais braukšanas ierobežojumu saraksts nav 

pilnīgs. 

 

AUSTRUMU APGABALS  
N59/N159/D1059 - Lunéville (54)/Sélestat (67) 

Starp Lunéville un Sélestat transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu 

sastāviem, ar pilnu masu virs 3.5 tonnām aizliegts veikt pārvadājumus 

tranzītā. Braukšanas ierobežojums spēkā tranzīta pārvadājumiem abos 

braukšanas virzienos. 

N66/D1066 - Remiremont (88)/Cernay (68)  

• starp Remiremont un Cernay,  abos virzienos, aizliegti pārvadājumi 

tranzītā transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu sastāviem ar pilno 

masu virs 3,5 tonnām; 

• posmā starp Séchenat viaduktu un Rietumu apli Saint-Amarin, no 

plkst. 22.00 līdz 6.00, aizliegti pārvadājumi ar transportlīdzekļiem 

vai transportlīdzekļu sastāviem, ar pilno masu virs 19 tonnām, ja 

iekraušana vai izkraušana tiek veikta Alsace vain Lorraine. 

 ZIEMEĻUAPGABALS  
A1/N356/A22 - Faches-Thumesnil (59)/Aalbeke (BE) 

dienvidu – ziemeļu virzienā aizliegums veikt tranzīta pārvadājumus 

starp krustojumu nr. 20 Faches-Thumesnil (A1) un Aalbeke krustojumu 

(Beļģija). Aizliegums attiecas uz transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 

3,5 tonnām. 

DIENVIDUAPGABALS  
A557 - Arenc viadukts  (13) 

braukšanas aizliegums transportlīdzekļiem,  kuru masa pārsniedz 3,5 t, vai 

transportlīdzekļiem ar kuriem tiek pārvadātas bīstamās kravas, ja 

pārvadājumi tiek veikti tranzītā. 

A507 - L2 (13) 

braukšanas aizliegums transportlīdzekļiem, kas pārvadā bīstamās kravas,  ja 

transportlīdzeklis tiek darbināts ar gāzveida degvielu.  
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A55 - Cap Pinède/Vieux-osta, automaģistrāļu 

krustojums (13)  
Braukšanas ierobežojums: 

• transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3.5 tonnām 

posmā starp krustojumu A7/A55 un Marseille Vieux—

ostu; 

• transportlīdzekļiem, kas tranzītā pārvadā bīstamās 

kravas posmā starp Cap Pinède krustojumu un Vieux-
ostu. 

A50 - La Penne-sur-Huveaune/ Marseille (13) 

Virzienā uz   La Penne-sur-Huveaune/Marseille, braukšanas 

ierobežojums transportlīdzekļiem,  kas pārvadā bīstamās kravas.  

A7 - Septème-les-Vallons/ Marseille (13) 

Virzienā    uz Septème-les-Vallons/Marseille, braukšanas 

ierobežojums transportlīdzekļiem,  kas pārvadā bīstamās kravas.  

A50/A57 - Toulon tunelis (83) 

Braukšanas ierobežojums transportlīdzekļiem ar pilno 

masu virs 19 tonnām,  un sabiedriskajam transportam 

virzienā uz Marseille.  

A8 - Antibes autoceļu apmaksas punkts (06)/Itālija 

Braukšanas ierobežojums, abos virzienos, starp Antibes 

autoceļu apmaksas punktu un  Itālijas robežu 

transportlīdzekļiem,  kas pārvadā bīstamās kravas,  piemēram  

ANO 1040 etilēnoksīds. 

N85 - Aspres-lès-Corps/Gap (05) 

Braukšanas ierobežojums, abos virzienos, 

transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 26 tonnām, ja 

transportlīdzeklis nav aprīkots ar lēninātāju, posmā starp 

Isère reģiona robežu un iebrauktuvi Gap pilsētā.  

 
N94 - Embrun/Montgenèvre pāreja (05) 

• Braukšanas ierobežojums posmā starp   Embrun 

dienvidu apļveida krustojumu un  Itālijas robežu 

transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu sastāviem ar 

pilno masu virs 26 tonnām, ja transportlīdzeklis nav 

aprīkots ar lēninātāju; 

• Braukšanas ierobežojums posmā starp La Vachette 

un Montgenèvre pāreju, transportlīdzekļiem un 

transportlīdzekļu sastāviem ar pilno masu virs 26 

tonnām, izņemot vietējo satiksmi un vēsturiskos 

spēkratus. 

N100/N580 - Avignon (84) 

Transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 3,5 tonnām 

aizliegta Avignon šķērsošana izmantojot Royaume un 

Daladier   tiltus.  

N7 - Orange (84) 

Transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 3,5 tonnām 

aizliegts šķērsot Orange.  

DIENVIDAUSTRUMU APGABALS 

A7/A6 – Ternay/Limonest (69) 

• Tranzīta braukšanas ierobežojums  

transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 

7,5 tonnas, posmā starp Ternay krustojumu 

(A47) un Limonest krustojumu, izņemot A7 

posmu starp krustojumu A450 un Boulevard 

Urbain Sud krustojumu; 

• Braukšanas ierobežojums  Fourvière tunelī 

transportlīdzekļiem, kuru augstums pārsniedz 4,30 m,  

un transportlīdzekļiem,  kas pārvadā bīstamās kravas.  

BPNL - Boulevard Périphérique Nord de Lyon (69)  

Tranzīta braukšanas ierobežojums transportlīdzekļiem 

ar pilnu masu virs 19 tonnām vai augstumā virs 4,50 m, 

kā arī transportlīdzekļiem, kas pārvadā bīstamās kravas. 

N7 - Vīne/Péage-de-Roussillon (38) 
• starp Vīni un Le Péage-de-Roussillon ziemeļu – 

dienvidu virzienā, braukšanas ierobežojums 

transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 3,5 

tonnām; 

• transportlīdzekļiem,  kas pārvadā bīstamās kravas 

aizliegs caurbraukt Péage-de-Roussillon. 

N85 - Laffrey lejup no kalna (38) 

No kalna lejupejošā virzienā braukšanas ierobežojums 

transportlīdzekļiem, kuru  pilna masa pārsniedz 7,5 

tonnas,  un   sabiedriskajam transportam. 

N205 - Monblāna tunelis (74) 

Monblāna tunelī braukšana ierobežota 

transportlīdzekļiem: 

• kuru pilna masa pārsniedz  3,5 tonnas; 

• kuru augstums pārsniedz 4,70 m; 

• EURO 0,  1, 2 ekoloģiskās kategorijas 

transportlīdzekļiem; 

• transportlīdzekļiem, kas pārvadā bīstamās kravas.  

N543 - Fréjus tunelis (73) 

Fréjus tunelī braukšana ierobežota transportlīdzekļiem: 

• kuru pilna masa pārsniedz  3,5 tonnas; 

• EURO 0,  1, 2 ekoloģiskās kategorijas 

transportlīdzekļiem; 

Transportlīdzekļiem, kas pārvadā bīstamās kravas 

pārvietošanās Fréjus tunelī atļauta tikai konvoja 

pavadībā.  
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Francijas robežvalstīs 
noteiktie braukšanas 
ierobežojumi  

 
Dažās valstīs, kas robežojas ar Franciju ir spēkā dažāda veida braukšanas 

ierobežojumi. Robežšķērsošana ir aizliegta, ja ir spēkā braukšanas ierobežojumi 

Francijā un kaimiņvalstī, kuras robeža tiek šķērsota.  

Spānija 

Basku zemē, kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 tonnām, noteikti 
braukšanas ierobežojumi svētdienās un svētku dienās ja transportlīdzeklis ceļo no 
Francijas uz Spāniju pa galvenajiem un A8 un N1 autoceļiem,  jo īpaši pēc  Francijas 
un Spānijas robežas šķērsošanas pie Biriatou. 
Katalonijas Žironas (Girona) provincē, kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu 
virs 7.5 tonnām, aizliegts pārvietoties pa autoceļiem AP7/E15 (posmā starp 
Agullanu un Perthus pāreju), virzienā no Spānijas uz Franciju dienās, kad Francijā 
noteikti braukšanas ierobežojumi. 
Precīza  informācija par Spānijā noteiktajiem satiksmes ierobežojumiem, 
izņēmumiem, nosacījumiem bīstamo kravu pārvadājumiem,  ir pieejama: 

• https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-
trafico/  

• www.trafikoa.euskadi.eus/lfr/web/trafikoa  

• www.gencat.cat/transit/mesures.htm  

Itālija 
Braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 7.5 tonnām 
svētdienās un svētku dienās: 

• Laikposmā no oktobra līdz maijam no 9:00 līdz  22:00; 

• Laikposmā no jūnija līdz septembrim no 7.00 līdz 22.00; 

• Laikposmā no jūlija līdz augusta beigām, svētdienās no 8:00 līdz 16:00. 

Francijas un Itālijas likumdošana paredz aizliegumu šķērsot Alpu kalnus no sestdienas 
plkst. 7:00 līdz svētdienas 24:00.  

Luksemburga 
Kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, ar  piekabi vai bez tās, 
kas veic kravu pārvadājumus no Beļģijas vai Vācijas uz Franciju, aizliegts pārvietoties 

pa Luksemburgas koplietošanas ceļiem: 

• no sestdienas 21:30 līdz svētdienas 21:45; 

• dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas no plkst. 21.30 līdz 00.00, kā arī valsts svētku dienā  

no plkst. 00.00 līdz plkst. 21.45. 

 

Sīkāka informācija pieejama: www.cita.lu 
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Kaimiņvalstis kurās noteikti 

braukšanas ierobežojumi 
 

Vācija 
Kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilno masu virs 7,5 tonnām, 
svētdienās un svētku dienās (visā autoceļu tīklā) noteikti braukšanas 
ierobežojumi laikposmā no plkst. 00:00  līdz 24:00. Braukšanas 
ierobežojums neattiecas  uz  transportlīdzekļiem, kas pārvadā ātrbojīgas kravas 
(tostarp ar pārvadājumu saistīti braucieni bez kravas).  

Jūlija un augusta sestdienās no 7:00 līdz 20:00 atsevišķos autoceļu posmos 
noteikti vasaras braukšanas ierobežojumi. 

Sīkāka informācija pieejama:  

https://www.balm.bund.de/DE/Themen/RechtsentwicklungRechtsvorsch

riften/Rechtsvorschriften/Strassenverkehrsrecht/LKW-

Fahrverbote/LKW-Fahrverbote_node.html  

 

Šveice 
Braukšanas ierobežojumi svētdienās, svētku dienās un  naktīs. 
Ierobežojums attiecas uz: 

• kravas transportlīdzekļiem ar pilno masu virs  3,5 tonnām; 

• kravas transportlīdzekļiem ar puspiekabēm ar pilno masu virs 5 
tonnām; 

• kravas transportlīdzekļiem ar piekabēm ar pilno masu virs 3.5 
tonnām. 

Izņēmums paredzēts transportlīdzekļiem, kas veic pasažieru pārvadājumus.  
Uz šiem         transportlīdzekļiem attiecas arī nakts braukšanas aizliegums - 
no plkst. 22:00  līdz 5:00.  

Sīkāka informācija pieejama: www.truckinfo.ch 
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 Specializētais  
 transports  
Bērnu pārvadājumi 
Bērnu pārvadājumi ar autobusiem (transportlīdzekļi ar vairāk nekā deviņām 

sēdvietām, ieskaitot vadītāja vietu), tiek definēti kā pārvadājumi, kas tiek 

organizēti galvenokārt personām, kas jaunākas par 18 gadiem, neatkarīgi no 

brauciena mērķa. 
2023. gadā atjaunota informācija par bērnu pārvadāšanas aizliegumu  
vasaras periodā. Ierobežojums spēkā visā Francijas autoceļu tīklā: 

• Augusta sestdienās (5. un 12. augustā) no plkst. 00.00 līdz 24.00, 
izņemot braucienus, kas tiek veikti viena departamenta robežās, vai 
starp blakus esošiem departamentiem.  

 

Transportlīdzeklī obligāti jāatrodas pasažieru sarakstam (1982. 
gada  2. jūlija  rīkojuma 60. pants).  
Ikvienā autobusā, kas norīkots pasažieru pārvadājumiem,  jāatrodas 
pasažieru sarakstam. Sarakstu sastāda un pārvadātājam izsniedz brauciena 
organizētājs. Pasažieru saraksts, pēc pieprasījuma, jāuzrāda atbildīgajām 
kontroles iestādēm. 
Dokumentam obligāti jāsatur:    

• visu pasažieru pilns vārds un uzvārds; un 

• bērnu pārvadājumu kontekstā katra bērna kontaktpersonas 
dati - tālruņa numurs u.c. 

Pasažieru saraksts nav nepieciešams, ja pārvadājums tiek veikts 

departamenta robežās, vai starp blakus esošiem departamentiem. 
Sīkāka informācija par noteikumiem attiecībā uz  bērnu     pārvadājumiem 
pieejama: https://www.ecologie.gouv.fr/organisation-des-transports-
routiers-nationaux-personnes  

Lielgabarīta un smagsvara kravu 

pārvadājumi 
Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu veikšanai nepieciešams saņemt 

īpašu atļauju. 
Pastāv divu  veidu atļaujas: individuāla personīgā atļauja  un vietējā 
pārvadājuma atļauja. 

Sīkāka informācija pieejama robežšķērsošanas vietas departamenta 
prefektūrā. 

Lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumi ar konvoju 

aizliegti: 
• visā autoceļu tīklā no sestdienas, vai dienas pirms valsts 

noteiktas svētku dienas plkst. 12:00 līdz pirmdienai vai 
dienas pēc valsts noteiktas svētku dienas plkst. 6:00. 

 
 

 

 
Drošības josta 
Pārliecinieties,  ka bērni valkā drošības 
jostu,  ja transportlīdzeklis aprīkots ar 
drošības jostām.  Kopš 2015. gada  1. 
septembra transportlīdzekļiem jābūt 
aprīkotiem ar drošības jostām. 
 
Alkohola satura pārbaude izelpā 
Visiem autobusiem, kas reģistrēti sākot 
ar 2010. gadu, jābūt aprīkotiem ar 
aizdedzi bloķējošu iekārtu, ja 
autovadītāja izelpā tiek konstatēts 
alkohols. 

 Atgādinājums par ātruma 

ierobežojumiem 

(Ceļu satiksmes noteikumi: R413-10) 
No 2018. gada 1. jūlija maksimālais 
atļautais braukšanas ātrums ir samazināts no 
90 uz 80 km/h uz divvirzienu brauktuvēm ar 
vienu braukšanas joslu katrā virzienā, ja 
autoceļam nav uzstādīta atdalošā barjera 
brauktuves centrālajā daļā. 
Ārpus apdzīvotām vietām un izņemot 
autoceļus, uz kuriem transportlīdzekļiem 
noteikts maksimālā ātruma ierobežojums 80 

km/h, autobusiem atļauts pārvietoties ar 
ātrumu līdz 90 km/h . 

100 km/h maksimālais ātrums atļauts: 

• uz automaģistrālēm – 
transportlīdzekļiem, kuru kopējā 
masa pārsniedz 10 tonnas un 
kuriem ir īpašas tehniskās 
specifikācijas, kas noteiktas ar 
satiksmes ministra rīkojumu; 

• uz automaģistrālēm un divu 
brauktuvju ceļiem, kas atdalīti ar 
centrālo barjeru, ja 
transportlīdzekļi sver 10 tonnas vai 
mazāk. 

 
Autobusiem, kas pārvadā stāvošus 
pasažierus, maksimālais braukšanas 
ātrums ir 70 km/h.

 

 

  11  

https://www.ecologie.gouv.fr/organisation-des-transports-routiers-nationaux-personnes
https://www.ecologie.gouv.fr/organisation-des-transports-routiers-nationaux-personnes


09024-
13_BisonFute_Brochure_vehicules_lourds_GB_2023.in

18/01/2023 
17:21:11 

 

 

    
 

 

 

 

 
• periodos un maršrutos, kuros ir aizliegti kravu vai bīstamo 

kravu pārvadājumi. Ierobežojumi katru gadu tiek noteikti 
starpministriju rīkojumā; 

• sniega vai melnā ledus apstākļos vai, ja redzamība ir 
nepietiekama. 

Šie noteikumi netiek attiecināti uz konvojiem, militāro transportu, mācību 
transportlīdzekļiem un ceļu policijas transportlīdzekļiem, uz kuriem 
attiecināms īpašas prasības.  

Apaļkoku transportēšana 

Par apaļkoku uzskatāma jebkura nocirsta koka stumbra daļa, 

tai skaitā zari. 

Apaļkoku pārvadājumi ir atļauti ar sertificētiem transportlīdzekļiem un to 

sastāviem līdz 57 tonnām (6 asis) vai 48 tonnām (5 asis), ja nav ekonomiski 

pamatoti izmantot citu transporta veidu. Transportlīdzeklī jāatrodas, 

pārvadājuma maršrutam izsniegtai departamenta prefekta atļaujai.  

Apaļkoku pārvadājumi ir aizliegti: 
• pa automaģistrālēm, ja transportlīdzekļu sastāvs nevar 

uzturēt vienmērīgu ātrumu 50 km/h; 

• no svētdienas vai dienas pirms valsts noteiktas svētku 

dienas plkst. 12.00 līdz pirmdienas, vai dienas, kas seko 

pēc svētku dienas plkst. 6.00, kā arī valsts svētku dienā. 

Izņēmuma gadījumos prefekts var piešķirt atļauju 

pārvadājumam aizlieguma periodā; 

• sniega vai melnā ledus apstākļos vai, ja redzamība ir 

nepietiekama. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sīkāka informācija par    
pārvadājumiem ārkārtas 
gadījumos un atļauju 
saņemšanu pieejama: 
www.securite-
routiere.gouv.fr 
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Rīcība sliktu laikapstākļu 
gadījumā 

 
 
 

Rīcības plānu sliktu laikapstākļu gadījumam sagatavo par 

ceļu ekspluatāciju atbildīgais dienests. Šos plānus sauc arī 

par sniega, vai sniega un melnā ledus plāniem. 

 
Šo plānu galvenais mērķis  ir nodrošināt satiksmes  dalībnieku  drošību  un  

vienmērīgu satiksmes plūsmu, novēršot sastrēgumus uz autoceļiem un 
automaģistrālēm.    

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 
Atstarojoša drošības veste un avārijas brīdinājuma trīsstūris 

(2008. gada  30. jūlija dekrēts) 

Atstarojošai drošības vestei un avārijas brīdinājuma trīsstūrim obligāti 
jāatrodas visos transportlīdzekļos Atstarojošai vestei jābūt marķētai ar EC 
marķējumu, savukārt, uz avārijas trīsstūra jābūt marķējumam E 27 R. 
Neatbilstību gadījumā tiek piemērots sods 135 EUR apmērā.  
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Bremzēšanas ceļš 

Pie 50 km/h uz   sausa  ceļa  

smagajam kravas 

transportlīdzeklim ir 

nepieciešami 44 m, lai 

apstātos,   salīdzinot ar vismaz 

100 m uz  ceļa, kas  klāts ar 

plānu   sniega  kārtu .  
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