
Braukšanas ierobežojumi 

Horvātijā 2023. gadā 
 

1. pants 

Transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas aizliegumi: 

 kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masa virs 7.5t; kravas transportlīdzekļi 

un to sastāvi, kuru garums pārsniedz 14m; traktori; zirgu pajūgi; specializētās tehnikas 

vienības, kuras paredzētas dažādu darbu veikšanai, ja to maksimālais ātrums 

nepārsniedz 40km/h; transportlīdzekļi, kurus izmanto autotransporta vadītāju 

apmācībai. 

Aizlieguma darbības zona:  

zemāk uzskaitītie D kategorijas valsts autoceļu posmi: 

 

 Autoceļš D8: krustojums ar D40 (Bakar krustojums) – Zadar – Split – Klek 

robežšķērsošanas punkts ar Bosniju un Hercogovinu un Zaton Doli 

robežšķērsošanas punkts ar Bosniju un Hercogovinu – Dubrovnik – Karasovici 

robežšķērsošanas punkts ar Serbiju un Melnkalni. Izņēmums: posms no 

krustojuma ar D 27 pie Šibenik tilta līdz Šibenik pilsētas austrumu daļai 

(nobraucamā ceļa uz D58) un no Bilice apļveida kustības krustojumam Solen 

pilsētā līdz transporta – tirdzniecības termināļa krustojumam Stobrečā. 

 D9: Metkovic – Opuzen – D8; 

 D21: Kaštel robežšķērsošanas punkts ar Slovēniju – Buje – Kanfanar 

krustojums. Izņēmums: posms uz ceļa D21, no Kanfanar krustojuma līdz Pula 

(krustojums ar D66); 

 D23: Žuta Lokva – Senj; 

 D39: Krustojums A1 pie Sestanovac no Šestanovc apļveida krustojuma – 

krustojumam ar D8 (Dupci); 

 D66:  no krustojuma Pula (A9) – Raša – Opatija – D8; 

 D200: Buje (D21) – Plovanija robežšķērsošanas punkts ar Slovēniju; 

 Ž5002: Novigrad – Tar – Poreč – Vrsar (krustojums ar D21); 

 Valsts prāmju ostas Split teritorijā, kā arī uz ostas pievadceļiem; 

 Valsts prāmju ostas Zadar teritorijā, kā arī uz ostas pievadceļiem; 

2. pants 

Aizliegumi spēkā: 1. pantā uzskaitītie aizliegumi spēkā: 

No 15. jūnija līdz 15. septembrim: 

 Sestdienās no 04.00 līdz 14.00 

 Svētdienās no 12.00 līdz 23.00 

 

Lielajā piektdienā un dienu pirms valsts vai reliģiski noteiktām svētku dienām: 

 No 15.00 līdz 23.00 

 

Valsts noteiktās svētku dienās: 

 No 14.00 līdz 23.00 

 

Ja valsts noteiktā svētku diena vai vairāku secīgu valsts svētku dienu pēdējā diena sakrīt ar kalendārās nedēļas 

piektdienu vai sestdienu, aizliegts braukt svētdienā, kas sekos pēdējai svētku dienai, no 12.00 līdz 23.00. 



Ja valsts noteiktā svētku diena sakrīt ar kalendārās nedēļas svētdienu vai pirmdienu, braukšanas ierobežojumi 

spēkā piektdienā, pirms iepriekš minētajām svētdienām vai pirmdienām, no 15.00 līdz 23.00. 

 

Piezīme: Horvātijā reģistrēti transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas braukšanas ierobežojumi, atļauts valsts 

svētku dienās un brīvdienās šķērsot valsts robežu, lai novietotu transportlīdzekli stāvēšanai robežas 

šķērsošanas zonās īpaši izveidotās stāvvietās, vai braukt līdz tuvākajam muitas zonai vai terminālim, pie 

nosacījuma, ka galamērķī ir pieejama vieta stāvēšanai. Transportlīdzeklim jāatrodas stāvēšanai atvēlētā zonā 

līdz braukšanas ierobežojumu beigām.   

 

3. pants 

Transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas aizliegumi:  Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masa 

virs 7.5t. 

 

Aizlieguma darbības zona: Autoceļš D2 posmā no Varaždin līdz Dubrava 

Križovljanska. 

 

Aizliegumi spēkā:      Svētdienās no 06.00 līdz 22.00. 

 

Piezīme: 3. pantā noteiktie braukšanas ierobežojumi neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuru īpašnieku (fizisku, 

vai juridisku personu) oficiālā dzīves vai bāzēšanās vieta atrodas rajonā, kuru apkalpo autoceļa D2 posms starp 

Varaždin un Dubrava Križovljanska. Ierobežojumi neattiecas arī uz 4. panta 6., 7., 8. apakšpunktā minētajiem 

pārvadājumiem, ja krava tiek piegādāta uzņēmumiem, kas atrodas autoceļa D2 posmā starp Varaždin un 

Dubrava Križovljanska. 

Par 1., un 3. pantā noteiktajiem braukšanas ierobežojumiem informē ceļazīmes.  

 

4. pants 

 

Izņēmumi: 

1.-3. pantā uzskaitītie braukšanas ierobežojumi neattiecas uz: 

 

 Transportlīdzekļiem ar caurbraukšanas tiesībām, kā arī transportlīdzekļiem, 

kurus pavada eskorts; 

 Transportlīdzekļiem, kas pieder Iekšlietu ministrijai un bruņotajiem spēkiem; 

 Transportlīdzekļiem, kas paredzēti ceļu uzturēšanai, elektrotīklu uzturēšanai, 

kā arī pasta un preses izdevumu izplatīšanai; 

 Transportlīdzekļiem, kas pieder radio vai televīzijas raidsabiedrībām; 

 Transportlīdzekļiem, kas pārvadā dzeramo ūdeni; 

 Transportlīdzekļiem, kas pārvadā materiālus un aprīkojumu ārkārtas situāciju 

novēršanai; 

 Kravas transportlīdzekļi un transporta vienības, kuru garums pārsniedz 14m, 

gadījumos, kad tās tiek izmantotas betona, asfalta, vai motorizētiem 

transportlīdzekļiem paredzētās degvielas pārvadāšanai. Izņēmumi 

neattiecas uz 3. pantā norādīto ceļa D2 posmu starp Varaždin un Dubrava 

Križovljanska; 

 Kravas transportlīdzekļi un transporta vienības, kuru garums pārsniedz 14m, 

gadījumos, kad tās pārvadā ātri bojājošās kravas, piemēram, svaigu gaļu, 

gaļas izstrādājumus, svaigu pienu un piena produktus, svaigas zivis un zivju 



produktus, svaigus (ātri bojājošos) augļus un dārzeņus. Izņēmumi neattiecas 

uz 3. pantā norādīto ceļa D2 posmu starp Varaždin un Dubrava Križovljanska; 

 Kravas transportlīdzekļi un transporta vienības, kuru garums pārsniedz 14m, 

gadījumos, kad tās pārvadā dzīvus mājlopus vai mājputnus. Izņēmumi 

neattiecas uz 3. pantā norādīto ceļa D2 posmu starp Varaždin un Dubrava 

Križovljanska; 

 Transportlīdzekļiem ar izsniegtām atļaujām. 

5. pants 

 

Atļaujas veikt vietējos kravu pārvadājumus, periodos kad spēkā braukšanas ierobežojumi, izsniedz rajonu 

policijas pārvaldēs. Starptautiskiem kravu pārvadājumiem atļauju var iegūt robežkontroles punktos, pie 

nosacījumiem, ka sūtījums steidzami jānogādā galamērķī drošības apsvērumu dēļ, vai arī kavēšanās gadījumos 

var rasties nesamērīgi finansiāli zaudējumi. 

 

6. pants 

Tranzīta satiksme 

Transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas aizliegumi: 

Ar vai bez kravas, kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masa virs 7.5t; kravas transportlīdzekļi un to 

sastāvi, kuru garums pārsniedz 14m; 

 

Valsts noteiktās svētku dienas 2023. gadā 
 

1. janvāris  Jaunais gads 

6. janvāris   Zvaigznes diena 

9. aprīlis  Lieldienas 

10. aprīlis  Lieldienu pirmdiena 

1. maijs   Darba svētki 

30. maijs  Valsts svētku diena 

8. jūnijs   Corpus Christi 

22. jūnijs   Antifašisma diena 

5. augusts  Pateicības diena 

15. augusts  Svētās Marijas diena 

1. novembris  Visu svēto dienu 

18. novembris  Kara piemiņas diena 

25. decembris  Ziemassvētki 

26. decembris  Svētā Stefana diena 

 

 

Avots: HGK, februāris 2023 

Informācija iegūta: www.iru.org  

 

http://www.iru.org/

