
1.pielikums 
Ministru kabineta 

2008.gada 5.februāra 
noteikumiem Nr.57 

  

Medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai 

  

I. Neiroloģiskās slimības un sindromi 

  
1. Centrālās un perifērās nervu sistēmas procesi vai pārciestu slimību un operāciju sekas, kas izpaužas šādi: 
1.1. kustību funkciju traucējumi: 
1.1.1. centrālās un perifērās parēzes; 
1.1.2. ataksijas; 
1.1.3. parkinsonisms, hiperkinēzes (ekstrapiramidāli traucējumi); 
1.1.4. nervu muskuļu sistēmas bojājumu sindromi (miopātija, miastēnija, miotonija); 
1.2. izteikti jušanas traucējumi; 
1.3. augstāko nervu sistēmas funkciju traucējumi (demence, afāzija, agnozija un citi traucējumi). 
  
Piezīmes: 
a) atļauts vadīt transportlīdzekli atsevišķos gadījumos, ņemot vērā traucējumu lokalizāciju, plašumu un pakāpi, ja 

tā neietekmē transportlīdzekļa vadīšanas drošību. Atļaujā var noteikt ierobežojumus, norādot transportlīdzekļu 
modifikācijas tipu, ortopēdiskās palīgierīces, kas var tikt lietotas. Nepieciešamas regulāras veselības pārbaudes pēc 
viena līdz diviem gadiem; 

b) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 2.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem nav 
atļauts vadīt transportlīdzekli, ja viņiem ir šī pielikuma 1.1. un 1.3.apakšpunktā minētās pretindikācijas. Ja ir 
1.2.apakšpunktā minētās pretindikācijas, nepieciešama individuāla pieeja ar augstāku prasīgumu (eksperta atzinums) 
(izņēmums neattiecas uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājiem). 

  
2. Epileptiskas lēkmes (slimība, sindroms) un citas samaņas un apziņas traucējumu lēkmes. 
  
Piezīmes: 
a) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 1.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem atļauts 

vadīt transportlīdzekli tikai pēc kompetenta speciālista veiktiem izmeklējumiem un regulārām medicīniskām 
pārbaudēm. Kvalificēts speciālists lemj par epilepsijas vai citu samaņas vai apziņas traucējumu norisi, to klīnisko 
formu un ārstēšanas efektivitāti (piemēram, nav bijušas lēkmes pēdējo divu vai vairāku gadu laikā); 

b) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 2.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem nav 
atļauts vadīt transportlīdzekli. 

  

II. Garīgie traucējumi 

  
3. Smagi garīgi traucējumi, kas radušies endogēnu vai eksogēnu organisku izmaiņu dēļ. 



  
4. Garīga atpalicība. 
  
5. Ar vecumu vai personības traucējumiem saistītas smagas uzvedības problēmas, kuru dēļ ir nopietni 

pazeminātas spriešanas, reakcijas un adaptācijas spējas. 
  
Piezīme. 
Atļauts vadīt transportlīdzekli izņēmuma gadījumā saskaņā ar psihiatra atzinumu, bet ne ilgāk par vienu gadu, 

veicot regulāras pārbaudes pie speciālista. 
  

III. Alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu (izņemot tabaku) pārmērīga, kaitējoša lietošana vai atkarība 

  
6. Narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīga, kaitējoša lietošana. 
  
Piezīme. 
Transportlīdzekli atļauts vadīt tikai pēc objektīvi pierādīta viena gada atturības perioda, veicot pārbaudi pie 

speciālista un citas speciālas medicīniskās pārbaudes. 
  
7. Narkotisko vai psihotropo vielu atkarība. 
  
Piezīme. 
Transportlīdzekli atļauts vadīt tikai pēc ārstēšanās un objektīvi pierādīta atturības perioda, ja ir veikta pārbaude 

pie speciālista un citas speciālas medicīniskās pārbaudes. 
  
8. Alkohola atkarība. 
  
Piezīme. 
Transportlīdzekli atļauts vadīt tikai pēc ārstēšanās un objektīvi pierādīta atturības perioda, atkārtoti veicot 

pretendenta veselības pārbaudi pēc viena līdz diviem gadiem. 
  

IV. Iekšķīgās slimības 

  
9. Cukura diabēts, kura ārstēšanā lieto insulīna preparātus. 
  
Piezīmes: 
a) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 1.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājam atļauts 

vadīt transportlīdzekli, ja viņš vismaz gadu atrodas endokrinologa aprūpē, apmeklē endokrinologu vismaz reizi sešos 
mēnešos un endokrinologs sniedzis atzinumu, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt transportlīdzekli. 
Endokrinologs, sniedzot atzinumu ģimenes ārstam, ārstu komisijai vai specializētai medicīniskai komisijai, izvērtē 
cukura diabēta komplikācijas un to smaguma pakāpi, hipoglikēmijas riska pakāpi, cukura diabēta pacienta praktiskās 
iemaņas un zināšanas par hipoglikēmijas simptomiem un hipoglikēmijas atpazīšanu, pirmās palīdzības sniegšanu 



hipoglikēmijas gadījumā un personīgo glikēmijas paškontroles līdzekļu lietošanu. Kārtējo veselības pārbaudi veic 
reizi divos gados; 

b) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 2.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājam atļauts 
vadīt transportlīdzekli atsevišķos izņēmuma gadījumos, ja vadītājs atrodas endokrinologa aprūpē vismaz vienu gadu 
un apmeklē endokrinologu vismaz reizi četros mēnešos un endokrinologs ir sniedzis atzinumu, ka transportlīdzekļa 
vadītājam atļauts vadīt transportlīdzekli. Endokrinologs, sniedzot atzinumu ģimenes ārstam, ārstu komisijai vai 
specializētai medicīniskai komisijai, izvērtē cukura diabēta komplikācijas un to smaguma pakāpi, hipoglikēmijas 
riska pakāpi, cukura diabēta pacienta praktiskās iemaņas un zināšanas par hipoglikēmijas simptomiem un 
hipoglikēmijas atpazīšanu, pirmās palīdzības sniegšanu hipoglikēmijas gadījumā un personīgo glikēmijas 
paškontroles līdzekļu lietošanu. Kārtējo veselības pārbaudi veic reizi gadā. 

  
10. Q-miokarda infarkts pēdējo triju mēnešu laikā. IV klases slodzes un miera stenokardija, nestabilās 

stenokardijas epizodes (biežāk nekā divas reizes gadā). 
  
11. Sirds ritma traucējumi ar bezsamaņas lēkmēm. Pacienti ar implantētiem kardioverteriem – defibrilatoriem, 

kuriem sirds ritma korekcijai nepieciešama elektroimpulsu terapija. 
  
12. Arteriālās hipertensijas 2. un 3.pakāpe ar biežām hipertensīvām krīzēm (vairāk nekā četras pēdējā gada laikā 

vai hipertensīvās krīzes ar smadzeņu asinsrites traucējumiem – pēdējā pusgadā). 
  
13. Jebkura cita iekšķīga slimība, kuras gadījumā ir pamatota prognoze, ka slimības norises smagums vai pēkšņa 

pasliktināšanās var izraisīt galvas smadzeņu darbības traucējumus vai citādi apdraudēt ceļu satiksmes drošību. 
  
Piezīme. 
Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 2.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājam nav 

atļauts vadīt transportlīdzekli, ja: 
a) asins un asinsrades orgānu slimības norit ar anēmisko vai hemorāģisko sindromu; 
b) hroniskas nieru slimības norit ar nieru mazspēju, kas izpaužas ar urēmisku intoksikāciju. 
  

V. Redzes traucējumi 

  
14. Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 1.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem: 
14.1. binokulārās redzes asums zemāks par 0,5 (arī ar redzi koriģējošām lēcām), izmantojot abas acis reizē; 
14.2. redzes horizontālais lauks mazāks par 120o; 
14.3. vienīgajā redzīgajā acī redzes asums zemāks par 0,6 (arī ar redzi koriģējošām lēcām). 
  
Piezīme. 
Intraokulāra korekcija netiek uzskatīta par korekciju. 
  
15. Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 2.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem: 
15.1. redzes asums zemāks par 0,8 acī ar labāko redzi un zemāks par 0,5 acī ar sliktāko redzi (arī ar redzi 

koriģējošām lēcām); 



15.2. izmainīts redzes lauks vai noturīga diplopija. 
  
Piezīmes: 
a) ja redzi koriģējošās lēcas lieto, lai sasniegtu redzes asumu attiecīgi 0,8 un 0,5, nekoriģētai redzei katrā acī jābūt 

0,05 vai minimālais redzes asums (attiecīgi 0,8 un 0,5) jāsasniedz ar brillēm, kuru stiprums nepārsniedz plus vai 
mīnus četras dioptrijas, vai ar kontaktlēcu palīdzību (nekoriģētā redze 0,05); 

b) intraokulāra korekcija netiek uzskatīta par korekciju. 
  

VI. Dzirdes traucējumi 

  
16. Pilnīgs kurlums vienai ausij un runas balss nedzirdēšana ar otru ausi triju metru attālumā, čukstus balss 

nedzirdēšana metra attālumā vai runas balss nedzirdēšana ar katru ausi divu metru attālumā. 
  
17. Hronisks vienpusējs vai abpusējs strutains, nelabvēlīgs vidusauss iekaisums ar holesteatomu, granulācijām vai 

polipu. 
  
18. Hronisks strutains mastoidīts, sarežģījumi pēc mastoidektomijas (cista, fistulas). 
  
Piezīmes: 
a) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 1.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem atļauts 

vadīt transportlīdzekli; 
b) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 2.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem atļauts 

vadīt transportlīdzekli, ņemot vērā traucējumu smaguma pakāpi, kā arī nosakot veselības pārbaužu periodiskumu pēc 
viena līdz diviem gadiem. Atļauts vadīt transportlīdzekli pēc operācijām, kas izdarītas iekaisuma dēļ, ja strutošana 
nav bijusi vismaz pusgadu. 

  

VII. Traumas un to sekas 

  
19. Mazkustīgas rētas un ievainojumi, kuru dēļ ir traucētas roku vai kāju kustības, ļoti izteikti kakla kustības 

ierobežojumi, nepareizi saauguši lūzumi, noturīgas izmaiņas lielajās locītavās, kuru dēļ ievērojami traucētas kāju un 
roku kustības, kā arī noturīgas izmaiņas mugurkaulā, kuru dēļ ir traucētas tā kustības. 

  
20. Vienas rokas vai kājas, kā arī plaukstas vai pēdas deformācijas, kuru dēļ ir ievērojami traucētas to kustības. 
  
21. Divu vai vairāku pirkstu trūkums labajai rokai vai labās rokas nekustīgums, vai fleksijas kontraktūra ar 

pilnīgu viena pirksta saliekumu. 
  
22. Triju vai vairāku pirkstu trūkums kreisajai rokai vai kreisās rokas nekustīgums, vai kontraktūra ar pilnīgu 

vismaz viena pirksta saliekumu, kā arī kājas saīsinājums vairāk par 10 cm. 
  
Piezīmes: 



a) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 1.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem 
atsevišķos gadījumos atļauts vadīt transportlīdzekli. Transportlīdzekli var vadīt ar vienu amputētu apakšstilbu, ja 
amputācijas stumbrs ir vismaz 1/3 apakšstilba un amputētās kājas ceļa locītavā ir pilnīgi saglabātas kustības, bet ar 
kāju saīsinājumu –, ja kāja nav atrofiska un nav kaulu, muskuļu, mīksto audu un locītavu defektu, un ir saglabāts 
kustību apjoms. Kāju kopējam garumam jābūt ne mazākam par 75 cm (no papēža kaula līdz augšstilba kaula lielā 
izauguma vidum); 

b) Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 2.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem nav 
atļauts vadīt transportlīdzekli, ja ir kustību trūkums vai ievērojams abu roku kustību ierobežojums – abu roku delmu 
un pirkstu locītavu kontraktūras, ankilozes, kas ierobežo aptveri un priekšmetu noturēšanu, kontraktūras vai ankilozes 
(arī funkcionāli izdevīgā stāvoklī) abām plecu, elkoņu un delmu locītavām, pirmā un otrā pirksta trūkums abām 
plaukstām, vienas rokas trūkums, kā arī kājas saīsinājums par 10 cm. 

  
  
Satiksmes ministrs                                                      A.Šlesers 

 
2.pielikums 

Ministru kabineta 
2008.gada 5.februāra 

noteikumiem Nr.57 
  

Medicīniskā uzziņa 

  
1.puse 

Medicīniskā uzziņa Nr.____ 

  

Ārstniecības iestādes nosaukums un adrese _____________________ 

  

Vārds     

Uzvārds     

      

Personas kods             –            Z.v. 

Pirmreizējā, kārtējā, pirmstermiņa veselības pārbaude notika ___.gada ___.________ 

           (nevajadzīgo izsvītrot) 

                                 

Kārtējā veselības pārbaude jāveic līdz ____.gada ___.____________ 
  
  

2.puse 



Medicīniskais atzinums 

  
Derīgs (nevajadzīgo svītrot – X): 

  

M   A1  A   C1  C  C1E  CE 

B1   B  BE   D1  D  D1E  DE 

  

Tramvaji   Trolejbusi   Pašgājējmašīnas 

  
Īpašas piezīmes (vajadzīgo atzīmēt ar x): 

  

  PVL – papildu vadīšanas līdzekļi              

  

   Brilles – obligāti jālieto brilles vai kontaktlēcas 

    

   DZA – obligāti jālieto dzirdes aparāts 

  

Ģimenes ārsts/komisijas 
vadītājs 

  

  (paraksts un tā atšifrējums) 

  
  
Satiksmes ministrs                                                      A.Šlesers 

 
3.pielikums 

Ministru kabineta 
2008.gada 5.februāra 

noteikumiem Nr.57 
  

Atzinums par medicīniskām pretindikācijām transportlīdzekļu vadīšanai 

  
___________________________________________________________ 
                 (ārstniecības iestādes nosaukums un adrese) 
___________________________________________________________ 

  



Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.57 "Noteikumi par veselības pārbaudēm 
transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par 
veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību" 

  

  , -  

(vārds, uzvārds datīvā)  (personas kods) 

  
ir veikta (vajadzīgo atzīmēt ar x): 
  

   pirmreizējā veselības pārbaude 

    

   kārtējā veselības pārbaude 

    

   pirmstermiņa veselības pārbaude 

    

Medicīniskais atzinums 

  

  , -  

(vārds, uzvārds datīvā)  (personas kods) 

ir konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai. 
  
20___.gada ____.__________ 

  

Ģimenes ārsts/komisijas vadītājs   

  (paraksts un tā atšifrējums) 

Z.v. 
  
Šo atzinumu mēneša laikā ir tiesības apstrīdēt Veselības inspekcijā, bet Veselības inspekcijas lēmumu apstrīdēt 

vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
  
  
Satiksmes ministrs                                                      A.Šlesers 

 
 
 
 



 
4.pielikums 

Ministru kabineta 
2008.gada 5.februāra 

noteikumiem Nr.57 
  

Veselības pārbaudes karte 

  

Vārds  Uzvārds  

  

Personas kods             –            

  

Adrese   

  
(vajadzīgo atzīmēt ar x) 

   pirmreizējā veselības pārbaude 

    

   kārtējā veselības pārbaude 

    

   pirmstermiņa veselības pārbaude 

    

  
Anamnēze 

Saslimšanas pēdējo triju gadu 
laikā   

Bieži lietotie medikamenti   

      

Traumas   Nav   Ir   Kādas   

Epilepsijas lēkmes   Nav   Ir       

Operācijas   Nav   Ir   Kādas   

Redzes traucējumi Nav   Ir   Kādi   

Dzirdes traucējumi Nav   Ir   Kādi   

Cukura diabēts Nav   Ir   Kāds   



Sirds–asinsvadu slimības Nav   Ir   Kādas   

Arteriāla hipertensija Nav   Ir   Cik sen   

Arteriālais spiediens   Krīzes   

Elpošanas ceļu slimības Nav   Ir   Kādas  

                       

Vai Jūs lietojat (esat lietojis) narkotikas 

   Jā   Nē   Kādas  

Vai esat vadījis automašīnu alkohola reibumā 

   Jā   Nē   Kad   

  
Apliecinu un ar parakstu apstiprinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas un esmu brīdināts(-a), ka par apzināti nepatiesu 

ziņu sniegšanu iestājas atbildība, kas paredzēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 
  
20___.gada ___.____________ Paraksts__________________ 
  
Objektīvā atradne: 

Psihisku traucējumu simptomi Nav   Ir   Kādi   

Patoloģiski neiroloģiskie 
simptomi Nav   Ir   Kādi   

Jušanas, kustību traucējumi Nav   Ir   Kādi   

Sirds–asinsvadu slimību 
simptomi Nav   Ir   Kādi   

Pulss  ____________ x1    AT____     mm Hg 

Plaušu slimību simptomi Nav   Ir   Kādi   

Nieru slimību simptomi Nav   Ir   Kādi   

Traumu sekas Nav   Ir   Kādas   

Dzirdes traucējumi Nav   Ir   Kādi   

Dx =   metri 

                  (čukstus balsī)         

Sin =   metri 

Redzes traucējumi Nav   Ir   Kādi   

Visus Dx =     

Sin =     



                       

Īpašas 
piezīmes   

  (nepieciešamie papildu izmeklējumi vai ekspertīze) 

  

  

  

Atzinums 

  
Izsniegt medicīnisko uzziņu Nr.______, kas atļauj vadīt šādas kategorijas transportlīdzekli (nevajadzīgo svītrot – 

X): 
  

M   A1  A   C1  C  C1E  CE 

B1   B  BE   D1  D  D1E  DE 

  

Tramvaji   Trolejbusi   Pašgājējmašīnas 

  
Īpašas piezīmes (vajadzīgo atzīmēt ar x): 

  

     PVL – papildu vadīšanas līdzekļi 

    

    Brilles – obligāti jālieto brilles vai kontaktlēcas 

    

   DZA – obligāti jālieto dzirdes aparāts 

    

  

Kārtējā veselības pārbaude jāveic 
līdz   

  

Atteikts izsniegt medicīnisko 
uzziņu   

  (norādīt iemeslu) 

  

  



Ģimenes ārsts/komisijas 
vadītājs   

  (paraksts un tā atšifrējums) 

  
Z.v. 
20___.gada ___._________ 

  
  
Satiksmes ministrs                                                      A.Šlesers 

 
5.pielikums 

Ministru kabineta 
2008.gada 5.februāra 

noteikumiem Nr.57 
  

Papildinformācijas un ierobežojumu kodi 

  
Papildinformācijas un ierobežojumu kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam ir jālieto: 
1. Redzes korekcijas un/vai aizsardzības līdzekļi (piemēram, brilles, kontaktlēcas) (01). 
2. Dzirdes palīgierīces (02). 
3. Locekļu protēzes/ortozes (03). 
4. Attiecīgi pielāgots transportlīdzeklis: 
4.1. pielāgota transmisija (10); 
4.2. pielāgots sajūgs (15); 
4.3. pielāgota bremžu sistēma (20); 
4.4. pielāgots akselerators (25); 
4.5. pielāgota bremžu sistēma un akselerators (30); 
4.6. pielāgotas papildierīces (piemēram, gaismu, logu tīrītāju/mazgātāju, skaņas signāla, virziena rādītāju slēdži) 

(35); 
4.7. pielāgots stūres mehānisms (40); 
4.8. pielāgots atpakaļskata spogulis (spoguļi) (42); 
4.9. pielāgots vadītāja sēdeklis (43); 
4.10. pielāgots motocikls (apakškodu lietošana obligāta): 
4.10.1. atsevišķi darbināmas bremzes (44.01); 
4.10.2. pielāgotas ar roku darbināmas priekšējā riteņa bremzes (44.02); 
4.10.3. pielāgotas ar kāju darbināmas pakaļējā riteņa bremzes (44.03); 
4.10.4. pielāgots akseleratora rokturis (44.04); 
4.10.5. pielāgota ar roku darbināma transmisija un sajūgs (44.05); 
4.10.6. pielāgots atpakaļskata spogulis (spoguļi) (44.06); 



4.10.7. pielāgoti brīdinājuma signāli (piemēram, gaismas virzienrādītāji, bremžu ugunis) (44.07); 
4.10.8. vadītāja sēdeklis novietots tādā augstumā, lai, sēžot uz motocikla, vienlaikus abas kājas varētu turēt uz 

zemes (44.08); 
4.11. atļauts vadīt tikai motociklu ar blakusvāģi (45); 
4.12. atļauts vadīt transportlīdzekli ar konkrētu transportlīdzekļa/šasijas numuru (transportlīdzekļa identifikācijas 

numurs, VIN) (50); 
4.13. atļauts vadīt transportlīdzekli ar konkrētu valsts reģistrācijas numura zīmi (51). 
  
  
Satiksmes ministrs                                                      A.Šlesers 

 
6.pielikums 

Ministru kabineta 
2008.gada 5.februāra 

noteikumiem Nr.57 
  

Lēmums par transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi 

1.puse 
  
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.57 "Noteikumi par veselības pārbaudēm 

transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par 
veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību" 14.punktu lūdzu veikt veselības pirmstermiņa pārbaudi 
transportlīdzekļa vadītājam/vadītājai 

  

  ,             –           , 

(vārds, uzvārds) (personas kods)   

  

dzīvo   

  (pilsēta, rajons, apdzīvota vieta, iela, māja, dzīvoklis)    

    , 

  
sakarā ar aizdomām par medicīniskām pretindikācijām transportlīdzekļa vadīšanai, par ko 

  

liecina   

  

  
20___.gada ____._______________ 



Z.v.   

  (iestādes nosaukums) 

Amatpersona   

  (amats, paraksts un tā atšifrējums) 
      

  

Apliecinājums par lēmuma saņemšanu 

  

Es,   , 

  (transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds)    

            –           , lēmumu par nosūtīšanu uz pirmstermiņa 

(personas kods)   

veselības pārbaudi saņēmu 20___.gada____._______________ 
Paraksts ____________________ 
  
2.puse 
  

1. Transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir viena mēneša laikā pēc lēmuma par transportlīdzekļa vadītāja 
nosūtīšanu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi paziņošanas ierasties uz pirmstermiņa veselības pārbaudi, izņemot 
gadījumu, ja administratīvā pārkāpuma lietā uzlikts administratīvais sods – transportlīdzekļa vadītāja tiesību 
atņemšana. 

  
2. Ja transportlīdzekļa vadītājs Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.57 "Noteikumi par veselības 

pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī 
par veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību" noteiktajā kārtībā un termiņā nav veicis kārtējo 
veselības pārbaudi vai pirmstermiņa veselības pārbaudi, atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 30.panta otrās daļas 
4.punktam transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts izmantot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. 

  
3. Persona šo lēmumu 30 dienu laikā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts policijas priekšniekam. 

Valsts policijas priekšnieka lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā. 

  
  
Satiksmes ministrs                                                      A.Šlesers 

 
 


