
Rucavas novada pašvaldības policijas kompetence  

administratīvo pārkāpuma lietās 

 
          Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa septiņpadsmitās nodaļas 214.

1
 pantā norādītas 

administratīvo pārkāpumu lietu pakļautības, kas piekrīt Rucavas novada pašvaldības policijai: 

 41.
1
pantā “Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana”;  

 117.
1
 pantā pirmajā - sestajā un desmitajā daļā “Vispārīgo noteikumu par atpūtas kuģa satiksmi 

iekšējos ūdeņos pārkāpšana”;  

 117.
2
pantā “Kuģošanas apmācības noteikumu pārkāpšana iekšējos ūdeņos”;  

 117.
3
pantā “Atpūtas kuģa iekārtojuma prasību neievērošana iekšējos ūdeņos”;  

 117.
4
pantā “Kravas un pasažieru pārvadāšanas noteikumu neievērošana, kuģojot ar atpūtas kuģi 

iekšējos ūdeņos”;  

 117.
5
 pantā “Kuģošanas ātruma neievērošana, kuģojot iekšējos ūdeņos ar atpūtas kuģi, kuram 

izgatavotājs ir paredzējis ātruma noteikšanas ierīci”;  

 117.
6
 pantā “Manevrēšanas, apstāšanās, stāvēšanas un noenkurošanās noteikumu pārkāpšana 

iekšējos ūdeņos”;  

 117.
7
 pantā “Atpūtas kuģu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu 

ietekmē” (par pārkāpumiem, kurus izdarījis atpūtas kuģa vadītājs iekšējos ūdeņos);  

 117.
8
 pantā “Atpūtas kuģu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos”;  

 117.
9
pantā pirmajā un otrajā daļā “Taksometru pārvadājumu noteikumu pārkāpšana”;  

 137.
1
pantā ceturtajā daļā “Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana”;  

 149.
10

 pantā “Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana”;  

 149.
23

 pantā otrajā daļā “Gājēju un pasažieru izdarītie pārkāpumi”; 

 149.
29

 pantā otrajā daļā “Rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana”;  

 149.
31

 pantā astotajā daļā “Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana”;  

 155.pantā “Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu 

pārkāpšana”;  

 155.
4
 pantā pirmajā daļā “Tirdzniecība neatļautās vietās”,  

 155.
10

 pantā piektajā un sestajā daļā “Patērētāja kreditēšanas noteikumu pārkāpšana”; 

 166.
9
 pantā “Noteiktām prasībām neatbilstošu preču un pakalpojumu realizācija”;  

 166.
20

 pantā pirmajā daļā “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko 

cigarešu realizācijas noteikumu pārkāpšana”;  

 167.pantā “Sīkais huligānisms”;  

 167.
2 

pantā “Maznozīmīga miesas bojājuma tīša nodarīšana”;  

 170.
1 

pantā “Nelikumīgu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanās”;  

 171.pantā “Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un 

atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī”;  

 171.
2 

pantā “Alkoholisko dzērienu iegādāšanās, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais”;  

 172.pantā “Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā un smēķēšanā vai 

nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim”;  

 174.
4
 pantā “Prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšana”;  

 181.pantā trešajā daļā “Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites 

noteikumu pārkāpšana”; 

 186.pantā otrajā daļā “Dzīvošana bez personu apliecinoša dokumenta un dzīvesvietas 

nedeklarēšana”;  
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 201.
35

 pantā trešajā un ceturtajā daļā “Sabiedrībai paredzētās informācijas sniegšanas 

noteikumu neievērošana”;  

 201.
44

 pantā “Necieņa pret valsts simboliem un Brīvības pieminekli” paredzēto administratīvo 

pārkāpumu lietas. 

          Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu pašvaldības policijas 

iestādes vārdā ir tiesīgs Rucavas novada pašvaldības policijas iestādes vadītājs un viņa noteiktas 

pašvaldības policijas amatpersonas. 
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