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Vēsture
• 1968. gads: Vīnes konvencija par 

ceļu satiksmi

Mērķis: uzlabot ceļu satiksmes drošību, 
izmantojot satiksmes noteikumu 
standartizāciju

1971. gada 1. maijā – grozījumi (Ženēvā).

Parakstīja un ratificējušas 72 valstis visā 
pasaulē

Latvija pievienojās: 19.10.1992.

https://lv.wikipedia.org

Valstis, kuras parakstījušas Vīnes konvenciju par ceļu 
satiksmi:
Gaiši zaļš — parakstījušas un ratificējušas;
Zaļš — parakstīja, taču neratificēja;
Dzeltens — tikai parakstīja;
Sarkans — atsauca parakstu;
Pelēks — neparakstīja.

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/721

Konvencijas dalībnieces atzīst Latvijas vadītāja apliecību bez 
nepieciešamības saņemt papildus starptautisko sertifikātu.



Vēsture
Normatīvie akti, kas regulē veselības 
pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem 
Eiropas Savienības valstīs:

1. Eiropas kopienu padome: 1980. 
gads, Direktīva 80/1263/EEK

https://eur-lex.europa.eu/
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Vēsture
Normatīvie akti, kas regulē veselības 
pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem 
Eiropas Savienības valstīs:

1. Eiropas kopienu padome: 1980. 
gads, Direktīva 80/1263/EEK

2. Eiropas kopienu padome: 1991. 
gads, Direktīva 91/439/EEK

3. Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2006/126/EK par 
vadītāju apliecībām (grozīta 
2009. gadā ar Komisijas 
Direktīvu 2009/113/EK)

https://eur-lex.europa.eu/



Parametri Direktīva 80/1263/EEK Direktīva 91/439/EEK Direktīva 2006/126/EK Direktīva 2009/113/EK

Papildus Nakts redze, progresējošas 
acu saslimšanas, diplopija

Krēslas redze, 
progresējošas acu slimības

Krēslas redze, 
progresējošas acu slimības

Krēslas redze, apžilbšana, 
kontrastredze, diplopija u.c.

1. grupa

Redzes asums 0,4 (labākajā) un 
0,2 (sliktākaja) vai
0,5 (binokulāri)
Viena acs: 0,8

0,5 (binokulari)
Viena acs(pilnīgs redzes 
zudums vai diplopija): 0,6

0,5 (binokulari)
Viena acs (pilnīgs redzes 
zudums vai diplopija): 0,6

0,5 (binokulari)
Viena acs (pilnīgs redzes zudums vai 
diplopija): 0,5

Redzes lauks 20° zudums temporāli
Viena acs: neierobežots

120° horizontāli
Viena acs: neierobežots

120° horizontāli
Viena acs: neierobežots

120° horizontāli (50° pa labi un pa 
kreisi; 20° uz augšu un apakšu (nav 
bojājumu centrā 20°)

Citas funkcijas Diplopija vai traucēta bin.r.

2. grupa

Redzes asums 0,75 (labākajā)
0,5 (sliktākaja) (nekoriģēts 
0,1)

0,8 (labākajā)
0,5 (sliktākajā)
0,05 (nekoriģēts katrā acī)
±4,00 D

0,8 (labākajā)
0,5 (sliktākajā)
0,05 (nekoriģēts katrā acī)
±8,00 D

0,8 (labākajā)
0,1 (sliktākajā)
0,05 (nekoriģēts katrā acī)
±8,00 D
Viena acs: ?

Redzes lauks neierobežots Neierobežots binokulāri Neierobežots binokulāri 160° horizontāli (70° pa labi un pa 
kreisi; 30° uz augšu un apakšu (nav 
bojājumu centrā 30°)

Citas funkcijas Bin.r. traucējums, diplopija diplopija diplopija Traucēta kontrastredze un diplopija

https://eur-lex.europa.eu/ 1. grupa: A, A1, A2, AM, B, B1, BE                 2. grupa: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E



Latvija: MK noteikumi Nr. 940 (06.12.2011.)
1. grupa:

14.1. binokulārās redzes asums zemāks par 0,5 (arī ar redzi koriģējošām lēcām), skatoties ar abām acīm vienlaikus;

14.2. redzes horizontālais lauks mazāks par 120 grādiem, tā plašums mazāks par 50 grādiem laterāli un 20 grādiem mediāli, redzes traucējumi 20 
centrālo grādu rādiusā;

14.3. vienīgajā redzīgajā acī redzes asums zemāks par 0,5 (arī ar redzi koriģējošām lēcām). Kompetentai medicīnas iestādei jāapstiprina, ka šis 
monokulārās redzes stāvoklis ir pastāvējis pietiekami ilgi, lai būtu notikusi pielāgošanās, un ka šīs acs redzes lauks atbilst 
šā pielikuma14.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

Piezīmes:

a) ja ir konstatēta vai atzīta progresējoša acu slimība, atļauts vadīt transportlīdzekli, ja persona regulāri veic pārbaudes kompetentā medicīnas iestādē;

b) ja nesen konstatēta diplopija vai vienas acs redzes zudums, transportlīdzekli aizliegts vadīt sešus mēnešus. Pēc minētā laikposma beigām saņemt 
atļauju vadīt transportlīdzekli var tikai pēc oftalmologa labvēlīga atzinuma saņemšanas.

2. grupa:

15.1. redzes asums labāk redzošajai acij zemāks par 0,8 un sliktāk redzošajai acij – zemāks par 0,1 (arī ar redzi koriģējošām lēcām);

15.2. abu acu horizontālais redzes lauks mazāks par 160 grādiem, tā plašums mazāks par 70 grādiem laterāli un 30 grādiem mediāli, redzes 
traucējumi 30 centrālo grādu rādiusā;

15.3. kontrastjutības traucējumi vai diplopija.

Piezīmes:

a) ja šā pielikuma 15.1.apakšpunktā minētā redzes asuma (0,8 un 0,1) sasniegšanai tiek lietotas redzi koriģējošās lēcas, tas ir jāpanāk, to koriģējot ar 
brillēm, kuru stiprums nepārsniedz plus astoņas dioptrijas, vai ar kontaktlēcām. Korekcijai jābūt viegli panesamai;

b) ja ir būtisks vienas acs redzes zudums, transportlīdzekli aizliegts vadīt sešus mēnešus. Pēc minētā laikposma beigām saņemt atļauju vadīt 
transportlīdzekli var tikai pēc oftalmologa labvēlīga atzinuma saņemšanas.

1. grupa: A, A1, A2, AM, B, B1, BE                 
2. grupa: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

https://likumi.lv



Visual standards for driving in Europe (ECOO, 2017)



Visual standards for driving in Europe (ECOO, 2017)
Valstis Nacionālie redzes standarti

1. grupa
(RA, dec.vien.)

Redzes novērtējums tiesību saņemšanai: 

RA, redzes lauks 
un papildus

Tikai RA un 
redzes lauks

Tikai RA Pašvērtējums

Austrija, Īrija, Portugāle, 
Serbija, Spānija

0,5 binokulāri *

Beļģija 0,5 binokulāri * Krēslas redze

Bulgārija 0,8 binokulāri * Krāsu redze

Čehija 0,7 binokulāri 1,0 monokulāri *

Itālija 1,0 binokulāri (min 0,2 mon.) * *

Horvātija, Dānija, Igaunija, 
Somija, Latvija, Polija, Zviedrija

0,5 binokulāri *

Šveice 0,63 binokulāri *

Vācija 0,5 binokulāri, 0,7 monokulāri *

Ungārija 0,5 binokulāri * *

Grieķija Katrā acī ≥1,0 *

Malta, Slovēnija 0,5 binokulāri *

Kipra, Francija, Nīderlande, 
Norvēģija, Lielbritānija

0,5 binokulāri *



Laikapstākļi CSNg laikā

https://www.csdd.lv/

2017. gadā – 31,5 % no visiem CSNgsm notikuši krēslā un tumsā



Laikapstākļi CSNg laikā

https://www.csdd.lv/



2017. gada CSNg ar 
cietušajiem skaita 
sadalījums pēc ceļu 
satiksmes noteikumu 
pārkāpuma (saīsināta 
versija)

https://www.csdd.lv/

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, iemesls
CSNgsm

skaits %
Nepārliecināšanās par ceļu satiksmes drošību (neuzmanība) 850 21,9%
Nepareiza ātruma izvēle 364 9,4%
Krustojuma pārbraukšanas noteikumu neievērošana 331 8,5%
Droša attāluma neievērošana 269 6,9%
Manevrēšanas noteikumu neievērošana 182 4,7%
Ceļa zīmju neievērošana 70 1,8%
Luksoforu signālu neievērošana 22 0,6%
Ceļa apsākļi, metroloģiskie apstākļi 17 0,4%
Intervāla neievērošana 17 0,4%
Kustības atpakaļgaitā noteikumu neievērošana 17 0,4%
Gājēju pāreju šķērsošanas noteikumu neievērošana 12 0,3%
Joslu maiņas noteikumu neievērošana 11 0,3%
Vadītāja nogurums, aizmigšana 9 0,2%
Apdzīšanas noteikumu neievērošana 8 0,2%
Apgriešanās noteikumu neievērošana 4 0,1%
Dzelceļa pārbrauktuvju šķērsošana noteikumu neievērošana 4 0,1%
Gājējs pēkšņi iziet no aizsega 3 0,1%
Ātruma pārsniegšana 2 0,1%
Brīdinājumu signālu  lietošana noteikumu neievērošana 2 0,1%
Sabiedriskā transporta pieturvietu škērsošanas noteikumu
pārkāpums 1 0,0%
Nenoskaidrots (cits iemesls) pārkāpums 1532 39,5%



Visual standards for driving in Europe (ECOO, 2017)



Visual standards for driving in Europe (ECOO, 2017)
Valstis Atkārtotās redzes pārbaudes

Katrus 
10 g.

Aprakstītas prasības vecākiem, gadi Nav 
prasības40-49 50-59 60-69 70-79 ≥80

Austrija, Beļģija, Čehija, Francija, 
Vācija, Zviedrija, Lielbritānija

*

Bulgārija *

Horvātija, Slovēnija *

Kipra, Dānija, Īrija, Malta, Nīderlande, 
Polija, Slovākija, Šveice

*

Igaunija, Spānija * *

Somija * *

Ungārija * * * * *

Itālija * * * *

Latvija * * *

Grieķija, Portugāle, Serbija *

Norvēģija



Iesaistīto vieglo automobiļu vadītāju skaits uz 
100 000 vadītājiem (2014. - 2017.g. vidējais)

https://www.csdd.lv/

Iesaistīto CSNg ar ceitušajiem pret 100 000 
vadītājiem (2014. - 2017.g. vidējais)



Transportlīdzekļa vadītāja vecums

• Ir pētījumi par dažādu slimību (katarakta, 
glaukoma) saistību ar ceļu satiksmes 
negadījumiem – redzes problēmu 
pieaugums vecāka gada gājuma 
transportlīdzekļu vadītājiem paaugstina 
ceļu satiksmes negadījumu skaitu

• Nav atrasta viennozīmīga sakarība starp 
redzes asumu un CSNg

Owsley & McGwin, 2010, Vision and driving



Faktori, kas ietekme drošību uz ceļa

• Braucēja uzvedība

• Transportlīdzekļa stāvoklis

• Infrastruktūras stāvoklis

Kamackova & Poliak, 2016



Visual standards for driving in Europe (ECOO, 2017)

Secinājumi:

• Direktīvas tiek ievērotas ļoti dažādi

• Ir ļoti būtiski apspriest citu redzes funkciju (kontrastredze, krēslas redze) 
novērtēšanas prasības, kā arī to saistību ar drošu braukšanu

• Vēl joprojām ir būtiski «robi» mūsu izpratnē par to, kā redze ietekmē braukšanu

• Jāpārdomā, kā sabiedrībai celt izpratni par redzes standartiem saistībā ar 
braukšanu



Visual standards for driving in Europe (ECOO, 2017)

Ierosinājumi:

• Standartizēt redzes asuma pārbaudes procedūru

• Definēt un vienādot prasības visās ES dalībvalstīs: redzes asumam, redzes laukam, 
kontrastredzei, krēslas redzei (nepieciešami vairāk pētījumi)

• Kopīgiem spēkiem panākt, ka numura zīmes pārbaude nav redzes asuma mērs

• Pārbaudi jāveic redzes speciālistam



Skrīninga ierīces

• Metrovision

• VectorVision

• Ocusweep



Kopsavilkums

• Ir vēl tik daudz ko pētīt, lai saprastu 
un uzlabotu drošību uz ceļiem!



Paldies par 
uzmanību!



Visual standards for driving in Europe (ECOO, 2017)
Valstis Personāls, kas veic redzes pārbaudi

Ģimenes ārsts Oftalmologs Optometrists Jebkurš no 
iepriekšējiem

VP darbinieks

Austrija, Vācija, Šveice * *

Beļģija, Horvātija, Grieķija, Ungārija, 
Latvija, Serbija, Spānija

*

Bulgārija, Dānija, Somija, Francija * *

Čehija, Itālija, Malta, Polija, 
Portugāle, Slovākija, Slovēnija

*

Kipra, Nīderlande, Norvēģija, 
Lielbritānija

*

Igaunija, Īrija *

Zviedrija * *


