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Jūs esat 
norīkots 
transport-
līdzekļa va-
dītājs
Ja ierobežotu laiku veicat pārvadājumus ES dalībvalstī, kas 
nav jūsu darba devēja reģistrācijas vietas valsts, un veicat 
turpmāk norādītās darbības, jūs esat norīkots 
transportlīdzekļa vadītājs.
	● Kabotāža. Darba devējs, pie kura strādājat, nav reģistrēts 

dalībvalstī, kurā veicat iekšzemes pārvadājumus.
	● Savstarpējā tirdzniecība. Transporta darbības starp 

divām ES dalībvalstīm vai ES dalībvalsti un kādu trešo 
valsti, un jūsu darba devējs nav reģistrēts nevienā no šīm 
valstīm.

	● Brauciens bez kravas. Brauciens, kas tiek veikts saistībā 
ar kabotāžu vai savstarpējās tirdzniecības darbību, uz ko 
attiecas norīkojuma noteikumi.

	● Kombinētās pārvadājumu darbības. Ja kombinētās 
pārvadājumu darbības pirmā vai pēdējā daļa ir savstarpējās 
tirdzniecības vai kabotāžas darbība, jūs esat norīkots 
vadītājs tikai tad, ja veicat šo pirmo vai pēdējo daļu.

Ja notiek pārbaude uz ceļa, jums ir jāvar inspektoram 
parādīt:
	● norīkojuma paziņojuma kopija (elektroniska vai papīra 

versija);
	● pierādījums par pārvadāšanas darbību(-ām), kas notiek 

uzņēmējā ES dalībvalstī (piemēram, pavadzīme);
	● tahogrāfa ieraksti.

Darba devējam ir jānodrošina, lai jūsu rīcībā būtu šie 
atjauninātie dokumenti.

Kāda darba samaksa un citi 
darba nosacījumi jums  
pienākas?

Ja valstī, kurā esat norīkots darbā, vispārējā 
darba samaksa un darba nosacījumi ir labāki 
nekā valstī, kurā ir reģistrēts jūsu darba devējs, jums ir 



tiesības uz augstāka līmeņa darba 
samaksu un labākiem darba nosacījumiem. 

Ja līmenis nav augstāks, tiek piemēroti 
atrašanās vietas valsts noteikumi.

Jūs neesat norīkots 
transportlīdzekļa 
vadītājs
Ja veicat kādu no tālāk norādītajām transporta darbībām, 
jūs neesat norīkots transportlīdzekļa vadītājs.
	● Divpusēja darbība. Transportēšana no ES dalībvalsts, 

kurā ir reģistrēts jūsu darba devējs, uz citu valsti (ES 
robežās vai ārpus tās) vai atgriešanās no jebkuras citas 
valsts (ES robežās vai ārpus tās) uz ES dalībvalsti, kurā ir 
reģistrēts jūsu darba devējs.

	● Ierobežotas papildu iekraušanas un/vai izkraušanas 
darbības. ES dalībvalstīs vai trešās valstīs, kas šķērsotas, 
veicot divpusēju darbību.

	● Tranzīts. Dalībvalsts šķērsošana bez iekraušanas vai 
izkraušanas darbībām.

	● Brauciens bez kravas. Ja jūsu brauciens notiek saistībā 
ar divpusēju darbību.

	● Kombinētās pārvadājumu darbības. Ja kombinētās 
pārvadājumu darbības pirmā vai pēdējā daļa ir divpusēja 
darbība, jūs neesat norīkots vadītājs tikai tad, ja veicat šo 
pirmo vai pēdējo daļu.

Kāda darba samaksa un darba 
nosacījumi jums pienākas?

Ja neesat norīkots transportlīdzekļa vadītājs, tiek piemēroti 
tās dalībvalsts darba samaksas līmeņi un darba nosacījumi, 
kurā ir reģistrēts jūsu darba devējs.
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