
Nekļūsti par 
bezdarbnieku!

C un D kategorijas šoferi drīz vairs 
nedrīkstēs strādāt algotu darbu, ja 

vadītāju apliecībās nebūs profesionālais

Vai zini

 95. kods

  Par tahogrāfam neatbilstoša tipa tahogrammas izman-
tošanu – sods šoferim no 100 līdz 200 Ls , un vienlaicīgi 
pārvadātājam no 300 līdz 500Ls.

  transportlīdzekļa vadītāja vārda vai uzvārda neierakstī-
šana datu tahogrammā  - sods šoferim no 30 līdz 100 Ls 
un vienlaicīgi pārvadātājam no 50 līdz 300Ls.

  Par 28 + 1 dienu tahogrammu vai digitālās kartes neuz-
rādīšanu (uz ceļa) – sods šoferim no 100 līdz 200 Ls un 
vienlaicīgi pārvadātājam no 300 līdz 500Ls.

  par transportlīdzekļa, kas aprīkots ar digitālo reģistrāci-
jas kontrolierīci, vadīšanu bez vadītāja kartes vai izmanto-
jot vairāk nekā vienu vadītāja karti, vai ar citu vadītāja 
karti – sods šoferim no 200 līdz 400Ls un vienlaicīgi 
pārvadātājam no 500  līdz 1000Ls.

  Par transportlīdzekļa, kas aprīkots ar digitālo reģistrāci-
jas kontrolierīci, vadīšanu, izmantojot bojātu vadītāja 
karti vai vadītāja karti, kurai beidzies derīguma termiņš, - 
sods šoferim no 100  līdz 200Ls un vienlaicīgi pārvadātā-
jam no 300  līdz 500Ls.

  Par noņemtu plombu - sods šoferim no 200  līdz 400Ls 
un vienlaicīgi pārvadātājam no 500  līdz 1000Ls.

īpaša uzmanība tiek veltīta tieši praktiskai apmācībai, lai 
šoferi nepieļautu šos un citus pārkāpumus;

apmacībās tiek izskaidrota tahogrammu pareiza aizpildīšana, 
lietošana un šofera darba režīmu manuāla reģistrēšana 
(tahogrammas otrā pusē);

apmācībās tiek analizēti šoferu digitālajās kartēs esošie dati 
un izskaidrota konstatēto pārkāpumu būtība;

šoferiem tiek iemācīta pareiza analogo un digitālo tahogrāfu 
darba režīmu un pārslēgšanas mehānisma lietošana;

apmācības procesā tiek izmantota LUX TAHOGRĀFU Inspek-
cijas pieredze.

a) transportlīdzekļus, kuru maksimālais atļautais ātrums 
nepārsniedz 45 km/h;

b) transportlīdzekļus, ko izmanto vai kontrolē valsts bruņotie spēki, 
civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests un sabiedris-
kās kārtības uzturēšanas spēki;

c) transportlīdzekļus, kuriem veic braukšanas pārbaudi tehniskās 
attīstības, remonta vai apkopes mērķiem, vai jaunus vai pārbūvētus 
transportlīdzekļus, kas vēl nav nodoti ekspluatācijā;

d) transportlīdzekļus, ko izmanto ārkārtas situācijās vai kas paredzē-
ti glābšanas uzdevumu veikšanai;

e) transportlīdzekļus, ko izmanto transportlīdzekļa vadīšanas 
nodarbībās, apmācot jebkuru personu, kas vēlas iegūt vadītāja 
tiesības vai APA, kā noteikts 6. pantā un 8. panta 1. punktā;

f ) transportlīdzekļus, ko izmanto nekomerciālai pasažieru vai kravu 
pārvadāšanai, personīgām vajadzībām;

g) transportlīdzekļus, ar ko pārvadā materiālus vai iekārtas, kuras 
vadītājs izmanto sava darba laikā, ja transportlīdzekļa vadīšana nav 
vadītāja galvenā darbības joma

Direktīva 2003/59/EK

Daži piemēri par soda naudām no 03.08.2011 Latvijā.
Eiropā sodi ir pat 10 reizes lielāki...

Tikai Autoapmācības Akadēmijā LUX:

95. kods Tev nebūs vajadzīgs tikai, ja Tu vadīsi: 

? 

!

Jelgavā, Bauskā, Tukumā, Ogrē, Saldū, 
Dobelē, Jūrmalā TAHOGRĀFU un ātruma ierobežotāju 

serti�cēšanu varat pieteikt zvanot 
pa mob. telefonu 22303078

Specializēts TAHOGRĀFU CENTRS Rīgā

autoapmācības
akadēmija



Informējam, ka

Ir mācījuši šoferus un atbildīgās personas (Zinātņu 
Akadēmijā) no tādiem uzņēmumiem, kā Rīgas 
Satiksme, Nordeka, Jelgavas autobusu parks, Vents-
pils Reiss, Latvijas Tilti, Latvijas Autoceļu uzturētājs, 
Latvijas valsts meži, …utt.

Ir vadījuši apmācību par tahogrā�em un šoferu 
darba un atpūtas laikiem dažādos uzņēmumos un 
pašvaldības iestādēs Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Ogrē, 
Kuldīgā, Rēzeknē, Viļānos …

Ir ieguvuši lielu pieredzi LUX tahogrāfu Inspekcijā 
un augstā līmenī pasniegs Jums visu par tahogrā-
�em un šoferu darba un atpūtas laikiem. 

Jūsu ērtībām (ja jums ir daudz šoferu) mēs arī varam 
organizēt apmācības Jūsu uzņēmumā, tur reģistrē-
jot apmācību klasi.

Pieteikties varat gan individuāli, gan grupās. Mēs 
piemeklēsim Jums piemērotāko apmācības laiku un 
vietu. Neatliec apmācību uz pēdējo brīdi – tad 

šo kursu cena kļūs dārgāka un pieteikšanās 
grupās būs grūtāka.
Iegūsti apmācību un saņem serti�kātu. 
Apmaini tiesības CSDD. 
Jūties droši darba tirgū Latvijā un 
Eiropā. 
Netiec pakļauts soda sankcijām Eiropā 
tikai tāpēc, ka Tev nav 95. koda

RĪGĀ
Akadēmijas Laukumā 1, (Zinātņu Akadēmija)
Maskavas ielā 446, (pirms Tehniskās apskates Stacijas)
Mob. tel. 27081899, 27060803 Tel./fax 67188547

JELGAVĀ 
Uzvaras ielā 12, (Komplekss Tonuss),
Mob. tel. 22327740, Tel./fax 63029871

e-pasts: akademija@lux.lv
www.lux.lv

C, C1, CE, C1E 
kategorijas šoferi 

(no 10.09.2014), 

D, D1, DE, D1E 
kategorijas šoferi 

(no 10.09.2013)

vairs nedrīkstēs strādāt algotu darbu,
ja vadītāju apliecībās nebūs

profesionālais 95 kods
Kā iegūt šo ierakstu?
Šo ierakstu var iegūt noklausoties 35 stundu apmā-
cības programmu akreditētā autoskolā un par to 
saņemot atbilstošu serti�kātu (attiecas uz tiem, kas 
ieguva C kategoriju līdz 09.09.2009. un D kategoriju līdz 
09.09.2008.).

Vai ir jākārto eksāmeni?
Nē. Noklausoties pilnu apmācības programmu 
nekādi eksāmeni nav jākārto.

Kas veic šo ierakstu?
Šo ierakstu veic CSDD saskaņā ar elektroniski 
saņemto informāciju no akreditētajām autoskolām.

Kad CSDD veic šo ierakstu?
Kad šoferis ir noklausījies noteikto apmācības prog-
rammu un ar saņemto serti�kātu ieradies CSDD 
nomainīt vadītāja apliecību.

Kur ieteicams būtu iegūt 95. kodu?
Tā kā lielākie sodi gan Latvijā, gan Eiropā ir saistīti ar 
pārkāpumiem darba un atpūtas laika neievērošanā 
un tahogrāfu (īpaši digitālo) nepareizā lietošanā, tad 
šai autoskolai obligāti vajag precīzi un skaidri 
apmācīt tieši šos jautājumus. Šoreiz gan svarīgā-
kais būtu iegūt zināšanas, nevis «lētu 95. kodu».

Tad jau Autoapmācības Akadēmija LUX ir visla-
bākā izvēle!

Ieteikums:

Apmācību vietas:

Kas ir 95. kods?
Tas ir ieraksts vadītāja apliecībā, ka šoferis ir 
apmācīts C un D kategorijām atbilstoši Eiro-
pas Regulas prasībām.

Autoapmācības Akadēmijas 
LUX pasniedzēji:


