
Pārskats sagatavots pēc Sodu reģistrā iekļautām ziņām 

PĀRSKATS PAR 2017.GADĀ SASTĀDĪTIEM ADMINISTRATĪVO 

PĀRKĀPUMU PROTOKOLIEM 

 
Sastādīto 
protokolu 

skaits 

No tiem 
piemērota 

administratīvā 
atbildība 

t.sk. naudas 
sods 

Kopā Latvijas Republikā 
 

371 395 351 914 220 288 

   t.sk. nepilngadīgajiem 6320 3816 1842 

   t.sk. ārvalstniekiem 36 389 35 118 25 594 

Par pārkāpumiem ceļu satiksmē  
LAPK 149.3 pants - 149.40 pants 

Kopā 236 921 234 963 131 284 

   t.sk. nepilngadīgajiem 1924  1794 636 

   t.sk. ārvalstniekiem 26 505 25 917 17 950 

Par pārkāpumiem saistībā ar alkohola, narkotisko un psihotropu vielu lietošanu un apriti 

LAPK 46. pants 
Nelikumīgas darbības ar narkotiskām, 
psihotropām, jaunām psihoaktīvām vielām un 
prekursoriem 

4601 4453 3955 

LAPK 46.1 panta 1.daļa     
Par narkotisko vai psihotropo vielu vai zāļu, kā arī 
vielu, kuras var tikt izmantotas narkotisko vai 
psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai 
(prekursoru), ražošanas, izgatavošanas, 
izplatīšanas, iegādāšanās, glabāšanas, uzskaites, 
izsniegšanas, pārvadāšanas vai pārsūtīšanas 
noteikumu pārkāpšanu 

9 9 8 

LAPK 45.4 pants      
Jaunu psihoaktīvo vielu un tās saturošo 
izstrādājumu neatļautas izgatavošanas, 
glabāšanas, pārvadāšanas un realizācijas 
pieļaušana savā īpašumā 

0 0 0 

LAPK 103.1 pants 
Narkotiskās vielas saturošu augu sējumu 
apsardzības nenodrošināšana 0 0 0 

LAPK 116.1 pants    
Atrašanās uz kuģa (izņemot atpūtas kuģus) 
alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu 
apreibinošo vielu ietekmē 

8 8 8 

LAPK 117.7 pants 
Atpūtas kuģu vadīšana alkohola reibumā vai 
narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē 3 3 3 

LAPK 117.8 panta 3.daļa 
Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu pēc ūdens satiksmes 
negadījuma, kā arī pēc tam, kad atpūtas kuģis 
apturēts pēc policijas vai Nacionālo bruņoto 
spēku Jūras spēku krasta apsardzes 
amatpersonu, vai Valsts robežsardzes 
amatpersonu pieprasījuma, līdz alkoholisko 

0 0 0 
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dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu 
ietekmes pārbaudei vai atbrīvošanai no šādas 
pārbaudes 
LAPK 117.8 panta 4.daļa 
Par atteikšanos no asins pārbaudes alkohola 
koncentrācijas noteikšanai, kā arī narkotisko vai 
citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes 

0 0 0 

LAPK 149.15 pants 
Transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā vai 
narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē 

5738 5565 5565 

LAPK 155.panta 3.daļa 
Par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu 
pārdošanu nepilngadīgajiem 

187 170 170 

LAPK 155.panta 4.daļa 
Par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu 
pārdošanu nepilngadīgajiem, ja izdarīts atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas 

20 18 9 

LAPK 170.1 pants 
Nelikumīgu alkoholisko dzērienu un spirta 
iegādāšanās 

881 815 811 

LAPK 170.2 pants 
Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošana 
(ražošana), glabāšana un pārvietošana 

925 896 896 

LAPK 170.3 pants 
Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas 
(ražošanas), glabāšanas vai realizācijas 
pieļaušana savā īpašumā 

14 13 13 

LAPK 171.pants 
Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu 
lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās 
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī 

25 060 24 570 13 881 

LAPK 171.1 pants 
Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu 
lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu 
izdarījis nepilngadīgais 

2651 1414 821 

LAPK 171.2 pants 
Alkoholisko dzērienu iegādāšanās, ja pārkāpumu 
izdarījis nepilngadīgais 

58 50 47 

LAPK 172.pants 
Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu 
lietošanā un smēķēšanā vai nepilngadīgā 
novešana līdz dzēruma stāvoklim 

301 264 230 

LAPK 179.4 panta 2.daļa 
Par atrašanos uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes 
vai jūras piekrastes ūdenstilpes ledus, ja šāda 
atrašanās ir aizliegta normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, ja tā izdarīta alkohola reibumā 
vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē 

0 0 0 

LAPK 181.1 pants 
Ieroču apritē iesaistītu personu pārkāpumi īpašos 
gadījumos 

129 118 113 

 


