
Braukšanas ierobežojumi 

Itālija 2023. gadā 

Transportlīdzekļi: 

Kravas transportlīdzekļi ar pilno masu virs 7,5t 

 
Darbības zona: 

Visā valstī ārpus apdzīvotām vietām 

 
Aizliegums ir spēkā: 

▪ svētdienās un svētku dienās no plkst. 09.00 – 22.00 (laikposmā no jūnija līdz 

septembrim no 7.00 līdz 22.00); 

▪ jūlija sestdienās un augusta pēdējās divās sestdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; 

▪ augusta pirmajās divās sestdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00; 

▪ Banku brīvdienās (Lieldienas, jūlija pēdējās divas 

nedēļas nogales un augusta pirmās divas nedēļas 

nogales, Ziemassvētki). 

Ierobežojumu ilustrācija p[ieejama zemāk:  
 

 
 
Intermodālie un kombinētie pārvadājumi 

 
Ja kombinētā transportlīdzekļa vilcējs veic braucienu bez puspiekabes, augstāk 

minētais maksimālais svars attiecas vienīgi uz vilcēju; ja vilcējs nav paredzēts 

iekraušanai, tad piemēro taras svaru. 

Aizlieguma izbeigšanu pārceļ četras stundas ātrāk tiem transportlīdzekļiem, kuri 

dodas uz valsts ostām (Bari, Bologna, Catania, Cervignano, Jesi, Livorno, Marcianise, 

Nola, Novara, Orte, Padua, Parma, Pescara, Prato, Rivalta, Scrivia, Turin, Vado  

Ligure, Venezia, Verona), jauktajiem termināliem (Busto, Arsizio, Domodossola, 

Melzo, Milan-smistamento, Mortara, Portogruaro, Rovigo, Trento, Trieste, Voltri), 



vai lidostām - gaisa pārvadājumu veikšanai, pie nosacījuma, ka krava paredzēta 

eksportam. Aizlieguma izbeigšanu pārceļ četras stundas ātrāk arī transportlīdzekļiem, 

kas pārvadā tukšas transportēšanas vienības (konteinerus, maināmas virsbūves, 

puspiekabes), kas paredzētas eksportam (atpakaļsūtīšanai) kravas nosūtītājam, 

izmantojot vienu no iepriekš minētajām ostām, jauktajiem termināliem, vai lidostām, 

kā arī vienības, kas paredzētas iekraušanai vilcienos. Šāda pārvadājuma piederību 

apliecina pārvadājuma dokumenti (sūtījuma pavadzīmei), kas apliecina 

transportēšanas vienības galamērķi. Iepriekš minētie aizlieguma termiņa pārcelšanas 

nosacījumi attiecas arī uz transportlīdzekļiem, kas veic kombinētos dzelzceļa - 

autoceļu, jūras – autoceļu pārvadājumus, pie nosacījuma, ka transportlīdzeklī atrodas 

dokumenti, kuros norādīts kravas galamērķis un dzelzceļa vai jūras transporta 

izsniegtās biļetes, vai rezervāciju apliecinošs dokuments.  

Transportlīdzekļiem, kuri ierodas no kādas citas valsts vai no Sardīnijas un kuriem ir 

dokumentācija, kas apliecina sūtījuma izcelsmi, aizlieguma piemērošanu uzsāk četras 

stundas vēlāk. Ja transportlīdzeklis, kas ierodas no ārvalstīm un kuru vada tikai viens 

autovadītājs, kura Regulā EK 561/2006 noteiktais ikdienas atpūtas periods sakrīt ar šo 

četru stundu periodu, četru stundu atlikšanas periods sāksies pēc tam, kad būs beidzies 

atpūtas periods. 

Transportlīdzekļiem, kuri dodas uz citu valsti un kuriem ir dokumentācija, kas 

apliecina sūtījuma galamērķi, aizlieguma izbeigšana tiek pārcelta divas stundas ātrāk. 

Transportlīdzekļiem, kuri dodas uz Sardīniju un kuriem ir dokumentācija, kas 

apliecina sūtījuma galamērķi, aizlieguma izbeigšana tiek pārcelta četras stundas ātrāk. 

Transportlīdzekļiem, kas pārvietojas Sardīnijā un ir ieradušies no kāda cita valsts 

reģiona, ko apliecina dokumentācija ar norādītu sūtījuma izcelsmi, aizliegums stājas 

spēkā četras stundas vēlāk.  

Lai veicinātu kombinētos pārvadājumus, šo pašu atkāpi piemēro transportlīdzekļiem, 

kas pārvietojas Sicīlijā pie nosacījuma, ka tie ieradušies ar prāmi no kāda cita valsts 

reģiona, izņemot Calabria. Šiem transportlīdzekļiem jābūt attiecīgajai dokumentācijai, 

kas apliecina sūtījuma izcelsmi. 

Braukšanas ierobežojumus nepiemēro transportlīdzekļiem Sardīnijā, kuri dodas uz 

ostu, uzņemšanai uz prāmja, un to galamērķis ir kāds cits valsts reģionu, ar 

noteikumu, ka tiem ir attiecīgā dokumentācija, kas apliecina sūtījuma galamērķi, kā 

arī prāmja biļete vai tās rezervācijas apstiprinājums.  

Šāda atkāpe attiecas uz transportlīdzekļiem Sicīlijā, kuri ar prāmi dodas uz kādu citu 

valsts reģionu, izņemot Calabria. 

Ņemot vērā satiksmes problēmas, ko izraisa Salerno – Reggio Calabria autoceļa 

modernizācija, kā arī problēmas, kas saistītas ar prāmju kursēšanu uz un no Calabria, 

un izņemot iepriekšējos divos punktos norādītos gadījumus, aizlieguma sākums un 

beigas ir atliktas un attiecīgi pārceltas par divām stundām ātrāk vai vēlāk attiecībā uz 

tiem transportlīdzekļiem, kuri ierodas no, vai dodas uz Sicīliju, ar noteikumu, ka 

šoferiem ir attiecīgā dokumentācija, kas apliecina sūtījuma izcelsmi vai galamērķi. 

Attiecībā uz augstāk minētajiem noteikumiem, jāatzīmē, ka transportlīdzekļi, kuri 

ierodas no vai dodas uz Sanmarīno Republiku vai Vatikāna pilsētu, ir uzskatāmi par 

transportlīdzekļiem, kuri ierodas no vai dodas uz valsts teritorijā esošajiem reģioniem. 
 

Vispārīgi izņēmumi: 

▪ Transportlīdzekļi un transportlīdzekļu kombinācijas, kas pārvadā ūdeni 

sadzīves vajadzībām, pienu, šķidru pārtiku (kopā ar pienu), barību 

lauksaimniecības dzīvniekiem, kā arī transportlīdzekļus, kas pārvadā ātri 

bojājošos pārtikas produktus, kuriem nav nepieciešams transportēt atbilstoši 

ATP nolīgumam (svaigi augļi, dārzeņi, griezti ziedi, dzīvas sēklas, kas vēl nav 



sadīgušas, inkubējamas olas, medus, kas nav burkās), dzīvi dzīvnieki, kas 

paredzēti kaušanai vai ievesti no ārzemēm, blakusprodukti, kas iegūti no 

dzīvnieku kaušanas, vaislai paredzēti cāļi, bites (transportlīdzekļiem jābūt 

aprīkotiem ar zaļām plāksnēm 50 cm platumā  un 40 cm augstumā, ar nelielu, 

20 cm augstu, burtu “d” melnā krāsā. Plāksnei jābūt labi saredzamai un to 

jānostiprina uz abiem transportlīdzekļa sāniem un aizmugures. 

▪ Transportlīdzekļi, kas pārvadā ātri bojājošos pārtikas produktus atbilstoši ATP 

režīmam. 

▪ Transportlīdzekļi, ko izmanto pasta pakalpojumu sniegšanai, pamatojoties uz 

pasta pakalpojumu sniedzējiem piešķirtām licencēm un atļaujām saskaņā ar 

dekrētu Nr. 261/99. 

▪ Transportlīdzekļi un transportlīdzekļu kombinācijas, ko izmanto degvielas, 

šķidro un gāzveida degvielu pārvadāšanai, kas paredzēti izplatīšanai un 

patēriņam. 

▪ Transportlīdzekļi un transportlīdzekļu kombinācijas, kas tiek izmantotas 

lauksaimniecības tehnikas pārvadājumiem. 

Uz sekojošiem transportlīdzekļiem ierobežojumi neattiecas, ar noteikumu, ka tiem 

ir prefekta izdota atļauja: 

▪ transportlīdzekļi, kas pārvadā preces, kurām to raksturīgo īpašību, klimatisko 

vai sezonālo faktoru ietekmē ātri pasliktinās kvalitāte un kuras ātri jāpārvieto 

no ražošanas vietas uz uzglabāšanas vai pārdošanas vietu, kā arī 

transportlīdzekļi, kas pārvadā dzīvniekiem paredzētu barību; 

▪ transportlīdzekļi, kas pārvadā preces absolūtas nepieciešamības vai 

steidzamības gadījumos, lai nodrošinātu nepārtrauktu darba procesu; 

▪ īpašos gadījumos, kad iespējams pierādīt steidzama pārvadājuma  

 

 

Bīstamo kravu pārvadājumi 
 

Transporta līdzekļi: 

Transporta līdzekļi, kuri pārvadā 1. un 7. klases bīstamas kravas, neatkarīgi no 

transportlīdzekļa svara. 

 
Darbības zona: 

Visā valsts teritorijā 

 
Aizliegums ir spēkā: 

Līdztekus augstāk minētajiem datumiem arī nedēļas nogalēs no 20.05. – 03.09., no 

sestdienas 08.00 līdz svētdienas 24.00 

 

Izņēmumi: 

Izņēmumi aprakstīti pielikuma 12 pantā: 

https://www.atd.lv/sites/default/files/valstis/driving restrictions 2023 - Italy.pdf. 

 

 

 

 

 

https://www.atd.lv/sites/default/files/valstis/driving%20restrictions%202023%20-%20Italy.pdf


 

Braukšanas ierobežojumi tīrās vides zonās 

Milāna 

 

Milānas pašvaldība noteikusi ierobežojumus iebraukšanai Milānas centrā. Sīkāka 

informācija pieejama: https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita.  

 

Papildu informācija pieejama: https://www.atd.lv/sites/default/files/valstis/driving 

restrictions 2023 - Italy.pdf 

 

Avots: CONFETRA, februāris 2023 

Materiāls iegūts: www.iru.org  

 

 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita
https://www.atd.lv/sites/default/files/valstis/driving%20restrictions%202023%20-%20Italy.pdf
https://www.atd.lv/sites/default/files/valstis/driving%20restrictions%202023%20-%20Italy.pdf
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