149.4.pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

149.4.1
149.4.2
149.4.3
149.4.4
149.4.5
149.4.6
149.4.6
149.4.7

149.4.7
149.4.8
149.4.9
149.4.10
149.4.13
149.4.14

Ja nav klāt nepieciešamo dokumentu
Nepiesprādzējies ar drošības jostu
Vadītāja apliecība pieteikta kā zudusi, bet
izmanto tās vietā saņemtu jaunu
Spēkā vadīšanas apliecības izmantošanas
aizliegums, izņemot soda punktu ietvaros
Nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu
vadīšanas tiesību
1) Nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (nav
iegūtas vai ir atņemtas)
2) Spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību
izmantošanas aizliegums soda punktu ietvaros
1) Atkārtota vadīšana gada laikā, ja nav
transportlīdzekļa vadīšanas tiesības (nav iegūtas
vai ir atņemtas)
2) Atkārtota vadīšana gada laikā, kad ir spēkā
transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas
aizliegums soda punktu ietvaros
Vadītāja vai pasažiera vietas atstāšana bez
uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts
Ziņu nesniegšana par transportlīdzekļa lietotāju
Tālruņa lietošana, ja transportlīdzeklis kustībā
Agresīva braukšana
LAPK neminētu CSN pārkāpšana

Brīdinājums vai Ls 2
Brīdinājums vai Ls 20
Ls 10

0 soda punkti
1 soda punkts
0 soda punkti

Ls 30

0 soda punkti

Ls 30 – Ls 200

3 soda punkti

Ls 200 – Ls 300

0 soda punkti

Ls 200 – Ls 300

0 soda punkti

arests 5 – 15 d/n
un Ls 400

0 soda punkti

arests 5 – 15 d/n
un Ls 400

0 soda punkti

Brīdinājums vai Ls 5

0 soda punkti

Ls 30 – Ls 100
Brīdinājums vai Ls 10
Ls 50 – Ls 200
Brīdinājums vai Ls 5

0
0
6
0

soda
soda
soda
soda

punkti
punkti
punkti
punkti

149.5.pants. Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana

149.5.1.1
149.5.1.2
149.5.2
149.5.3
149.5.4

Ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai
nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam
Braukšana attiecīgajā virzienā, ja luksofora
papildsekcijā nav iedegts zaļās bultas signāls
Par noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu,
kur jāaptur transportlīdzeklis, ja braukt aizliedz
satiksmes regulētāja vai luksofora signāli
Nepakļaušanās prasībai apturēt transportlīdzekli
Atkārtota vai vairākkārtēja nepakļaušanās
prasībai apturēt transportlīdzekli (bēgšana)

Velos./mopēdi – Ls 10
Citi - Ls 20 – Ls 100
Mopēdi – Brīdinājums
vai Ls 5
Citi Ls 20 – Ls 40

4 soda punkti

Brīdinājums vai Ls 5

0 soda punkti

Brīdinājums vai Ls 10
mopēdi – Ls 120
Citi arests 10-15 d/n
un Ls 800 – Ls 1000
un V/a 4 gadi

0 soda punkti

0 soda punkti

8 soda punkti

149.6.pants. Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana

149.6.1

149.6.2
149.6.3
149.6.4
149.6.5

149.6.6
149.6.7
149.6.8
149.6.9
149.6.10

Ja pārkāpj noteikumus, kuri reglamentē
brīdinājuma signāla došanas kārtību

Ceļa nedošana gājējiem vai transportlīdzekļu
vadītājiem, kuriem ir priekšroka
Ceļa nedošana autobusiem, trolejbusiem, kuri
sāk braukt no apzīmētas pieturas apdzīvotā vietā
Trolejbusu un autobusu vadītājiem uzsākot
braukt no pieturas, nepārliecinoties, ka dod ceļu
Noteiktā stāvokļa neieņemšana uz brauktuves
vai tramvaja sliedēm pirms nogriešanās vai
apgriešanās pretējā virzienā
Nogriešanās tā, ka izbraucot no brauktuvju
krustošanās vietas, transportlīdzeklis atrodas
pretējā braukšanas virziena joslā
Tramvaja sliežu šķērsošana tam neparedzētās
vietās, ja tramvaja sliežu klātne ir atdalīta vai
neatrodas vienā līmenī ar brauktuvi
Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā uz
tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem,
kā arī uz gājēju pārejām
Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā tuneļos
vai vietās, kur redzamība vienā virzienā ir
mazāka par 100 metriem
Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā uz
dzelzceļa pārbrauktuvēm

V./m. – Ls 5 vai
Brīdinājums
Citi – Ls 10 vai
Brīdinājums
vai Ls 10
v./m. Ls 5 – Ls 20
Citi Ls 10 – Ls 50
Ls 10 – Ls 50

1 soda punkts
2 soda punkti
1 soda punkts

Ls 10 – Ls 50

1 soda punkts

Ls 10 – Ls 30

1 soda punkts

Ls 20

1 soda punkts

Ls 40

2 soda punkti

Ls 20

1 soda punkts

Ls 30

1 soda punkts

Ls 40

2 soda punkti

149.7.pants. Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves noteikumu pārkāpšana
149.7.1
149.7.2
149.7.3
149.7.4

149.7.5
149.7.6
149.7.7
149.7.8

Iebraukšana pretējā virziena joslā uz ceļa, kur
satiksme notiek divos virzienos un ir četras vai
vairāk braukšanas joslas
Iebraukšana vidējā joslā, kas paredzēta
braukšanai abos virzienos un nav saistīta ar
apdzīšanu, apgriešanos vai nogriešanos pa kreisi
Braukšana pa joslu, kas no abām pusēm
apzīmēta ar 927.ceļa apzīmējumu gadījumos,
kad tas ir aizliegts
Braukšana pa kreiso malējo joslu vai tā paša
virziena tramvaja sliežu ceļa klātni gadījumos,
kad tas nav atļauts
Braukšana pa pretējā virziena tramvaja sliedēm
Braukšana pa sabiedriskā transporta joslu
Braukšana starp joslām
Braukšana pa ietvēm, gājēju, velosipēdu ceļiem
un citām vietām, kas nav paredzēti braukšanai

Ls 30

1 soda punkts

Brīdinājums vai Ls 10

0 soda punkti

Ls 30

1 soda punkts

Brīdinājums vai Ls 10

0 soda punkti

Ls 30
Ls 30
Brīdinājums vai Ls 10
Ls 40

1
1
0
3

soda
soda
soda
soda

punkts
punkts
punkti
punkti

149.8.pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

līdz
līdz
līdz
līdz

20
20
20
20

km/h
km/h
km/h
km/h

līdz 7.5 t
līdz 7.5 t
virs 7.5 t
virs 7.5 t

Ārpus apdzīvotas vietas
Apdzīvotā vietā
Ārpus apdzīvotas vietas
Apdzīvotā vietā

Brīdinājums vai Ls 5
Brīdinājums vai Ls 10
Brīdinājums vai Ls 10
Ls 20

soda
soda
soda
soda

punkti
punkti
punkti
punkti

1
1
1
1

soda
soda
soda
soda

punkts
punkts
punkts
punkts

2
2
2
2

soda
soda
soda
soda

punkti
punkti
punkti
punkti

3
3
3
3

soda
soda
soda
soda

punkti
punkti
punkti
punkti

21
21
21
21

–
–
–
–

30
30
30
30

km/h
km/h
km/h
km/h

līdz 7.5 t
līdz 7.5 t
virs 7.5 t
virs 7.5 t

Ārpus apdzīvotas vietas
Apdzīvotā vietā
Ārpus apdzīvotas vietas
Apdzīvotā vietā

31
31
31
31

–
–
–
–

40
40
40
40

km/h
km/h
km/h
km/h

līdz 7.5 t
līdz 7.5 t
virs 7.5 t
virs 7.5 t

Ārpus apdzīvotas vietas
Apdzīvotā vietā
Ārpus apdzīvotas vietas
Apdzīvotā vietā

41
41
41
41

–
–
–
–

50
50
50
50

km/h
km/h
km/h
km/h

līdz 7.5 t
līdz 7.5 t
virs 7.5 t
virs 7.5 t

Ārpus apdzīvotas vietas
Apdzīvotā vietā
Ārpus apdzīvotas vietas
Apdzīvotā vietā

Ls 60
Ls 80 – Ls 100
Ls 80 – Ls 100
Ls 100 – Ls 150

51 – 60 km/h
51 – 60 km/h

līdz 7.5 t
līdz 7.5 t

Ārpus apdzīvotas vietas
Apdzīvotā vietā

Ls 80 – Ls 100
Ls 100 – Ls 150 un
v/a uz 3 mēnešiem

4 soda punkti
4 soda punkti

51 – 60 km/h

virs 7.5 t

Ārpus apdzīvotas vietas

Ls 100 – Ls 200 un
v/a uz 6 mēnešiem

4 soda punkti

51 – 60 km/h

virs 7.5 t
Autobuss
D kategorija

Ārpus apdzīvotas vietas

Ls 150 – Ls 200 un
v/a D kategorija uz
1 gadu
pārējās kategorijas
uz 6 mēnešiem

4 soda punkti

51 – 60 km/h

virs 7.5 t

Apdzīvotā vietā

4 soda punkti

51 – 60 km/h

virs 7.5 t
Autobuss
D kategorija

Apdzīvotā vietā

vairāk kā 60 km/h

līdz 7.5 t

vairāk kā 60 km/h

līdz 7.5 t

Ls 200 – Ls 300 un
v/a uz 6 mēnešiem
Ls 200 – Ls 300 un
v/a D kategorija uz
1 gadu
pārējās kategorijas
uz 6 mēnešiem
Ls 150 – Ls 300
un v/a
3 – 6 mēneši
Ls 250 – Ls 400
un v/a
3 – 6 mēneši

Ārpus apdzīvotas vietas
Apdzīvotā vietā

Brīdinājums vai Ls 20
Ls 30
Ls 30
Ls 40

0
0
0
0

Ls
Ls
Ls
Ls

40
60
60
80

4 soda punkti

5 soda punkti
5 soda punkti

vairāk kā 60 km/h

virs 7.5 t

Ārpus apdzīvotas vietas

vairāk kā 60 km/h

virs 7.5 t
Autobuss
D kategorija

Ārpus apdzīvotas vietas

vairāk kā 60 km/h

virs 7.5 t

Apdzīvotā vietā

vairāk kā 60 km/h

virs 7.5 t
Autobuss
D kategorija

Apdzīvotā vietā

Distances un
Intervāla
neievērošana

visiem

visur

Ls 300 – Ls 400
un v/a
6 – 12 mēneši
Ls 300 – Ls 400 un
v/a D kategorija uz
2 gadiem
pārējās kategorijas
6 – 12 mēneši
Ls 400 – Ls 500
un v/a
6 – 12 mēneši
Ls 400 – Ls 500 un
v/a D kategorija uz
2 gadiem
pārējās kategorijas
6 – 12 mēneši

5 soda punkti

Brīdinājums
vai Ls 10

1 soda punkts

5 soda punkti

5 soda punkti
5 soda punkti

149.9.pants. Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu
pārkāpšana

149.9.1
149.9.2
149.9.3
149.9.4
149.9.5
149.9.6
149.9.7
149.9.8
149.9.9

Traucējumu radīšana apdzīšanas laikā pretim
braucošo, apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem
Apdzīšanas uzsākšana, ja priekšā braucošā
transportlīdzekļa vadītājs rāda kreiso pagriezienu
Traucējumu radīšana apdzenošā transportlīdzekļa
vadītājam, palielinot ātrumu, mainot trajektoriju
Apdzīšana regulējumos vai neregulējumos
krustojumos, izņemot, kad apdzen uz galvenā
ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu
Apdzīšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm
Apdzīšana tuvāk par 100 m pirms dzelzceļa
pārbrauktuvēm
Apdzīšana uz gājēju pārejām, tuneļos, bīstamos
pagriezienos, augšupejošu ceļu beigās, citos ceļa
posmos ar ierobežotu redzamību
Tramvaja apdzīšana pa pretējā virziena sliedēm
Ceļa nedošana pretī braucošajam vietās, kur ir
apgrūtināta samainīšanās

Ls 40 – Ls 60

2 soda punkti

Ls 30

1 soda punkts

Ls 30

1 soda punkts

Ls 30

1 soda punkts

Ls 40
Ls 30

2 soda punkti
1 soda punkts

Ls 40

2 soda punkti

Ls 50 – Ls 100
Ls 10 – Ls 50

6 soda punkti
1 soda punkts

149.10.pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana (vienmēr 0 soda punkti)
1. Par apstāšanos: Brīdinājums, vai Ls 10
1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;
2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;
3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram
brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav
nomales;
4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;
5) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;
6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves
mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu,

2. Par apstāšanos: Brīdinājums vai Ls 20
1) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts;
2) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;
3) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai
pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;
4) uz gājēju pārejām vai tuvāk par pieciem metriem no tām;
5) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās brauktuves malas;
6) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes;
7) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;
8) 326.ceļa zīmes darbības zonā;
9) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;
10) tuneļos
3. Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm – Ls 30
4. Par stāvēšanu: Ls 20
1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;
2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;
3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram
brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav
nomales;
4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;
5) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;
6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves
mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu;
7) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās
vietās - tuvāk par 50 metriem no tās
5. Par stāvēšanu: Ls 30
1) otrajā rindā;
2) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;
3) daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa
garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem;
4) vietās, kur transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai
traucē gājēju pārvietošanos;
5) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;
6) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai
pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;

7) uz gājēju pārejām un tuvāk par pieciem metriem no tām;
8) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par pieciem metriem no šķērsojamās brauktuves malas;
9) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes;
10) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;
11) 326.ceļa zīmes darbības zonā;
12) 327.ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329.ceļa zīmes
darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522.ceļa zīmi;
13) vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944.ceļa apzīmējumu, un vietās, kas
apzīmētas ar 945.ceļa apzīmējumu;
14) tuneļos
6. Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm – Ls 100 – Ls 200
7. Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids
noteikts ar 825.-832.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī par 833. un 842.papildzīmes prasību
pārkāpšanu 532. vai 533.ceļa zīmes darbības zonā – Ls 20
8. Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, ja nav veikts viss nepieciešamais, lai novērstu
transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas, - Brīdinājums vai Ls 10
9. Par citu šajā kodeksā neminētu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – Ls 20

149.11.pants. Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana
149.11.1
149.11.2

Ceļa nedošana gājējiem vai transportlīdzekļu
vadītājiem, kuriem ir priekšroka
Iebraukšana krustojumā, ja ir sastrēgums

v./m. Ls 5 – Ls 20
Citi Ls 10 – Ls 50
Ls 20

2 soda punkti
0 soda punkti

149.12.pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā
149.12.1
149.12.2

Dzīvojamā zonā aizliegtu darbību veikšana
Ceļa nedošana izbraucot no dzīvojamās zonas

Brīdinājums vai Ls 10
Ls 10 – Ls 50

0 soda punkti
2 soda punkti

149.13.pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un pasažieru
sabiedrisko transportlīdzekļu apzīmētās pieturās
149.13.1
149.13.2

Ceļa nedošana gājējiem uz gājēju pārejas vai
Velos/mopēds 5 - 20 Ls
neredzīgiem gājējiem ar baltu spieķi, vai gājējiem, Citi - Ls 10 – Ls 50
2 soda punkti
kuri nāk vai iet no apzīmētas tramvaja pieturas
Uzbraukšana uz gājēju pārejas sastrēgumā
Brīdinājums vai Ls 10
0 soda punkti

149.14.pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpumi
149.14.1
149.14.2
149.14.3

Ceļa nedošana vilcienam, kas tuvojas
Uzbraukšana uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja
aizliedz luksofora signāls vai dežuranta žests
Noteikumu pārkāpšana par vietu kur jāaptur
transportlīdzeklis, ja aizliegts uzbraukt uz
dzelzceļa pārbrauktuves

Ls 100 – Ls 200
Ls 30 – Ls 50

4 soda punkti
4 soda punkti

Brīdinājums vai Ls 5

0 soda punkti

149.14.4
149.14.5
149.14.6
149.14.7

Uzbraukšana uz dzelzceļa pārbrauktuves ja ir
Ls 30
izveidojies sastrēgums
Noteikumu pārkāpšana, kuri paredz vadītāja
rīcību piespiedu apstāšanās gadījumā uz
Ls 40 – Ls 60
dzelzceļa pārbrauktuves
Transportlīdzekļu apbraukšana, kuri apturēti pirms
Ls 40
dzelzceļa pārbrauktuves, ja kustība pār to aizliegta
Barjeras patvaļīga atvēršana, apbraukšana vai
Ls 100 – Ls 200 un v/a
sliežu šķērsošana tam neparedzētās vietās
no 6 – 12 mēnešiem

149.15.pants. Transportlīdzekļu
apreibinošo vielu ietekmē

149.15.1

149.15.2
149.15.3

149.15.4

149.15.5

149.15.6
149.15.7

149.15.8

vadīšana

alkohola

0.2-0.5 promiles Transportlīdzekļu vadītāji
ar stāžu līdz 2 gadi, kā arī
kategorija D1;D;D1E;DE;
TARM; TROL
0.5-1.0 promiles Velosipēdu, mopēdu vadītāji
0.5-1.0 promiles Transportlīdzekļu vadītāji
1.0-1.5 promiles Velosipēdu, mopēdu vadītāji
1.0-1.5 promiles Transportlīdzekļu vadītāji
Vairāk kā
1.5 promiles
Vairāk kā
1.5 promiles
Apreibinošo
vielu ietekmē
Apreibinošo
vielu ietekmē
Medikamentu
ietekmē
Lietošana līdz
pārbaudei
Lietošana līdz
pārbaudei
Atteikšanās no
pārbaudes
Atteikšanās no
pārbaudes

Velosipēdu, mopēdu vadītāji
Transportlīdzekļu vadītāji
Velosipēdu, mopēdu vadītāji
Transportlīdzekļu vadītāji
Transportlīdzekļu vadītāji
Velosipēdu, mopēdu vadītāji
Transportlīdzekļu vadītāji
Velosipēdu, mopēdu vadītāji
Transportlīdzekļu vadītāji

reibumā

vai

1 soda punkts

0 soda punkti
4 soda punkti
6 soda punkti

narkotisko

Ls 150 – Ls 300 un
v/a 6 mēneši
Ls 30
Ls 300 – 450 un v/a 1 gads
Ls 80
Ls 600 – 800 un v/a 2 gadi
un arests 5 -10 d/n
Ls 120

vai

citu

6 soda punkti

0
8
0
8

soda
soda
soda
soda

punkti
punkti
punkti
punkti

0 soda punkti

Ls 800–1000 un v/a 4 gadi 8 soda punkti
un arests 10-15 d/n
Ls 120
0 soda punkti
Ls 800–1000 un v/a 4 gadi 8 soda punkti
un arests 10-15 d/n
Ls 30 - 200
3 soda punkti
Ls 120

0 soda punkti

Ls 800–1000 un v/a 4 gadi 8 soda punkti
un arests 10-15 d/n
Ls 120
0 soda punkti
Ls 800–1000 un v/a 4 gadi 8 soda punkti
un arests 10-15 d/n

149.16.pants. Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos
149.16.1

149.16.2
149.16.3
149.16.4

Operatīvā transportlīdzekļa vadīšana, ja tas nav
saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu
pildīšanu, kā arī bākuguņu un speciālo skaņas
Ls 20 – Ls 100
signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšana
Noteikumu pārkāpšana, kas paredz, ka tuvojoties Brīdinājums vai Ls 10
operatīvajam transportam jāaptur transportlīdzeklis
Ceļa nedošana operatīvajam transportlīdzeklim
Ls 20 – Ls 50
Oranžo bākuguņu lietošanas noteikumu
Brīdinājums vai Ls 10
pārkāpšana

0 soda punkti
0 soda punkti
2 soda punkti
0 soda punkti

149.16.5

Ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšana pēc
ceļu satiksmes negadījuma

149.16.6

Brauktuves neatbrīvošana pēc ceļu satiksmes
negadījuma noteikumos minētajos gadījumos

v./m. – Ls 5 – Ls40
Citi
Ls 50 – Ls 500 un
v/a 3 mēneši – 2 gadi
vai bez v/a atņemšanas
Ls 20

0 soda punkti, ja
cieta paša auto
4 soda punkti, ja
cieta vairāk auto
8 soda punkti
ja ir cietušie
0 soda punktu

149.17.pants. Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana
149.17.1
149.17.2
149.17.3
149.17.4
149.17.5
149.17.6
149.17.7
149.17.8

149.17.9
149.17.10
149.17.11
149.17.12

Braukšana bez iedegtiem tuvās gaismas lukturiem
diennakts gaišajā laikā
Braukšana bez iedegtiem apgaismes lukturiem
tumšajā diennakts laikā
Tālās gaismas lukturu nepārslēgšana apdzīvotās
vietās, ja ceļā apgaismots un var apžilbināt citus
Tālās gaismas lukturu nepārslēgšana noteiktā
attālumā, ja pretī braucošais par to signalizē
Apstāšanās uz brauktuves ārpus apdzīvotām
vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas
redzamības apstākļos, neiededzot lukturus
Stāvēšana uz brauktuves ārpus apdzīvotām
vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas
redzamības apstākļos, neiededzot lukturus
Apstāšanās uz brauktuves, neapgaismotos ceļa
posmos, kur apstāties aizliegts diennakts tumšajā
laikā, neiededzot noteiktās apgaismes ierīces
Stāvēšana uz brauktuves, neapgaismotos ceļa
posmos, kur apstāties, stāvēt aizliegts diennakts
tumšajā laikā, neiededzot apgaismes ierīces
Noteikumu pārkāpšana, kuri paredz gadījumus
kad atļauts iedegt miglas lukturus kopā ar tālās
gaismas lukturiem diennakts tumšajā laikā
Prožektora, grozāmluktura iedegšana transportam
kam nav operatīvā transportlīdzekļa statuss
Avārijas gaismas signalizācijas neiedegšana vai
ja nedarbojas - Avārijas zīmes nepiestiprināšana
velkamajam transportam diennakts gaišajā laikā
Avārijas gaismas signalizācijas neiedegšana vai
ja nedarbojas - Avārijas zīmes nepiestiprināšana
velkamajam transportam diennakts tumšajā laikā

Brīdinājums vai Ls 5
Ls 30
Brīdinājums vai Ls 10

0 soda punkti
1 soda punkts
0 soda punkti

Ls 20

0 soda punkti

Ls 30

0 soda punkti

Ls 40

0 soda punkti

Ls 30

0 soda punkti

Ls 40

0 soda punkti

Brīdinājums vai Ls 10
Ls 20
Brīdinājums vai Ls 10
Ls 20

0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti
1 soda punkts

149.18.pants. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošanas
noteikumu pārkāpšana
149.18.1
149.18.2
149.18.3

Noteikumu pārkāpumi, kuri paredz gadījumus,
kad atļauts lietot skaņas signālu, kā arī par tās
Brīdinājums vai Ls 5
prasības neizpildīšanu, kas noteikta 325.ceļa zīmē
Avārijas gaismas neiedegšana, zīmes neizlikšana
Ls 20
noteiktajos gadījumos diennakts gaišajā laikā
Avārijas gaismas neiedegšana, zīmes neizlikšana
Ls 30

0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti

149.18.4
149.18.5
149.18.6

noteiktajos gadījumos diennakts tumšajā laikā
Noteikumu pārkāpšana, kas nosaka attālumu,
Brīdinājums vai Ls 5
kādā jāizliek avārijas zīme diennakts gaišajā laikā
Noteikumu pārkāpšana, kas nosaka attālumu,
Brīdinājums vai Ls 10
kādā jāizliek avārijas zīme diennakts tumšajā laikā
Avārijas gaismas signalizācijas iedegšana,
Ls 20
apstājoties vietās, kur tas aizliegts

0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti

149.19.pants. Transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšana
149.19.1
149.19.2
149.19.3

Transportlīdzekļa vilkšana, ja pie stūres nav tā
vadītāja
Noteiktā attāluma neievērošana starp velkošo un
velkamo transportlīdzekli
Transporta vilkšanas aizlieguma neievērošana

Ls 30
Brīdinājums vai Ls 10
Ls 40

1 soda punkts
0 soda punkti
1 soda punkts

149.20.pants. Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana
149.20.1
149.20.2
149.20.3
149.20.4
149.20.5

Braukšanas mācīšana, ja instruktoram nav
instruktora apliecības vai personai, kura mācās
Ls 20
nav mācību atļaujas
Braukšanas mācīšana individuāli, ja vadītājam
Ls 20
stāžs ir mazāks par 3 gadiem
Braukšanas mācīšana individuāli ar transportu, ar
Ls 20
kuru nav atļauta individuālā mācīšana, vai tas nav
aprīkots noteiktajām prasībām
Braukšanas mācīšana personai, kura nav
Ls 20
sasniegusi noteikto vecumu
Braukšanas mācīšana uz ceļiem, ja persona nav
Brīdinājums vai Ls 5
Pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas

0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti

149.21.pants. Velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto papildu prasību pārkāpšana
149.21.1

Noteikumu pārkāpšana, kuri paredz papildu
Prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem

Brīdinājums vai
Ls 5 – Ls 20

0 soda punkti

149.23.pants. Gājēju un pasažieru izdarītie pārkāpumi
149.23.1

Gājējiem un pasažieriem noteikto pienākumu
pārkāpšana

Brīdinājums vai
Pasažieriem – Ls 10
0 soda punkti
Gājējiem – Ls 5 – Ls 20

149.24.pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana
149.24.1

Tāda transportlīdzekļa izmantošana satiksmē,
kam nav veikta valsts tehniskā apskate

Ls 40 – Ls 80

1 soda punkts

149.24.2
149.24.3
149.24.4
149.24.5
149.24.6
149.24.7

149.24.8

149.24.9
149.24.10
149.24.11
149.24.12

149.24.13
149.24.14
149.24.15
149.24.16
149.24.17
149.24.18

149.24.19

149.24.20
149.24.21

Tāda transportlīdzekļa izmantošana satiksmē,
Mopēdi – Ls 20 – Ls 40
attiecībā uz kuru nav iegādāta OCTA polise
Citi - Ls 60 – Ls 80
Norīkojuma došana lietot transportlīdzekli,
Ls 200 – Ls 300
attiecībā uz kuru nav iegādāta OCTA polise
atbildīgajai personai
Braukšana tumšajā laikā bez iedegtas avārijas
signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg
Brīdinājums vai Ls 10
viens no tuvās gaismas lukturiem
Braukšana tumšajā laikā ar transportlīdzekli,
Ls 30
kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem
Braukšana nepietiekamas redzamības apstākļos
bez avārijas signalizācijas, ja nedeg viens no
Brīdinājums vai Ls 10
tuvās gaismas un vienlaikus miglas lukturiem
Braukšana nepietiekamas redzamības apstākļos,
ja nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem un
Ls 30
vienlaicīgi miglas lukturiem
Braukšana tumšajā laikā vai nepietiekamas
redzamības apstākļos bez avārijas signalizācijas
Ls 30
ja nedeg neviens no aizmugures gabarītlukturiem
vai bremzēšanas lukturiem
Braukšana tumšajā laikā vai nepietiekamas
redzamības apstākļos, ja nedeg neviens no
Ls 20
numura zīmes apgaismojuma lukturiem
Braukšana gaišajā laikā bez avārijas signalizācijas
Ls 20
Ja nedeg neviens no bremzēšanas lukturiem
Braukšana lietus vai snigšanas laikā, ja vadītāja
Ls 20
pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs
Braukšana ar transportlīdzekli, kura stūres vai
darba bremžu sistēmu bojājumi, neļauj izdarīt
Ls 40 – Ls 60
manevru, vai braukšana ar sastāvu, kur vilcēja un
piekabes sakabes ierīcei ir bojājumi
Ja nav avārijas zīmes, medicīniskā aptieciņa vai
Brīdinājums vai Ls 5
ugunsdzēšamais aparāts
Braukšana bez drošības jostām
Ls 20
Braukšana no 1.12. – 1.03 ar automobili vai
Ls 20
autobusu līdz 3.5 t bez ziemas riepām
Braukšana no 1.05. – 1.10 ar automobili vai
Ls 20
autobusu, kuram ir riepas ar radzēm
Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots
Ls 40
ar antiradaru
un konfiscē ierīci
Braukšanu ar transportlīdzekli, kas aprīkots ar
speciālām ierīcēm – zilo vai sarkano bākuguni,
Ls 100 – Ls 300
skaņas signālu un kuram ir speciāls krāsojums,
un konfiscē ierīces
kas atbilst pēc standarta operatīvajam transportam
Norīkojuma došana lietot transportlīdzekļus, kam
ir bojājumi, kuru dēļ nevar braukt vai kuriem nav
Ls 50 – Ls 100
veikta valsts tehniskā apskate
atbildīgajai personai
Braukšana ar automobili, kura stikli ir pārklāti ar
Ls 60
pārklājumu, kas neatbilst prasībām
Tāda transportlīdzekļa izmantošana, kuram ir
Brīdinājums vai
nepietiekams noteiktais riepu protektora dziļums
Ls 10 – Ls 40 vadītājam
vai riepu bojājums, kas apdraud drošību
bet Ls 40 – Ls 100
atbildīgajai personai, un
Ls 50 – Ls 500
juridiskai personai

0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti

1 soda punkts

0 soda punkti
1 soda punkts
1 soda punkts
2 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti
2 soda punkti

0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti

149.25.pants. Transportlīdzekļu reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu
pārkāpšana.
149.25.1
149.25.2
149.25.3
149.25.4
149.25.5
149.25.6
149.25.7

149.25.8
149.25.9
149.25.10

Tāda transportlīdzekļa izmantošana ceļu satiksmē,
kurš nav reģistrēts noteiktā kārtībā
Braukšana ar transportlīdzekli, kuram nav kāda no
numura zīmēm vai tās ir aizsegtas
Braukšana ar transportlīdzekli, kuram nav neviena
no numura zīmēm vai tās ir aizsegtas
Braukšana ar transportlīdzekli, kura numura zīmes
neatbilst reģistrācijas dokumentiem
Braukšana ar transportlīdzekli, kuram kaut viena
numura zīme nav piestiprināta paredzētā vietā
Braukšana ar transportlīdzekli, kuram numura
zīmes nav salasāmas no noteiktā attāluma
Braukšana ar transportlīdzekli, kuram numura
zīmes nav salasāmas no attāluma, kas ir divas
reizes mazāks par noteikto
Braukšana ar tramvaju vai trolejbusu, uz kura nav
uzkrāsoti reģistrācijas numuri
Norīkojuma došana lietot transportlīdzekļus, kuri
nav reģistrēti noteiktajā kārtībā
Vieglā automobiļa izmantošana ceļu satiksmē,
kurš reģistrēts ārvalstīs un kura izmantošanai
Latvijā nepieciešama atļauja, bet atļaujas nav

Ls 40 – Ls 100

0 soda punkti

Ls 20

0 soda punkti

Ls 30

0 soda punkti

Ls 40 – Ls 100
Brīdinājums vai Ls 5

0 soda punkti
0 soda punkti

Brīdinājums vai Ls 5

0 soda punkti

Ls 20

0 soda punkti

Brīdinājums vai Ls 5

0 soda punkti

Atbildīgajai personai
Ls 50 – Ls 100

0 soda punkti

Ls 60 – Ls 80

0 soda punkti

149.26.pants. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmju, brīdināšanas ierīču un apzīmējumu lietošanas
noteikumu pārkāpšana
149.26.1
149.26.2

149.26.3
149.26.4

Braukšana ar transportlīdzekli, kuram ir netīras
pazīšanas zīmes
Braukšana ar transportlīdzekli, kam piestiprināta
cita informācija vai zīmes, kurās izmantotas ar
valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formas,
krāsu kombinācijas un simbolika un kuras var
maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus
Braukšana ar transportlīdzekli, kuram nav
uzstādīta noteiktā pazīšanas zīme, vai uzstādīta
neatļauta pazīšanas zīme
Braukšana ar transportlīdzekli, kuram neatļauti
Uzstādīta invalīda stāvvietas pazīšanas zīme

Brīdinājums vai Ls 5

0 soda punkti

Brīdinājums vai Ls 10

0 soda punkti

Brīdinājums vai Ls 10

0 soda punkti

Ls 20

0 soda punkti

149.27.pants. Priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšana
149.27.1

149.27.2
149.27.3

Prasības neizpildīšana, kas noteikta ar 206., 207.
vai 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana transportlīdzekļu Velos./mopēds – 5 Ls
vadītājiem, kuriem ir priekšroka).
Citi - Ls 10 – Ls 50
Prasības neizpildīšana, kas noteikta ar 207.ceļa
Velos./mopēds – 5 Ls
zīmi (transportlīdzekļa neapturēšana)
Citi - Ls 20
Prasības neizpildīšana, kas noteikta ar 207.ceļa
zīmi (transportlīdzekļa neapturēšana tieši
Brīdinājums vai Ls 5
noteiktajā vietā)

2 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti

149.28.pants. Aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšana
149.28.1
149.28.2
149.28.3

Prasības neizpildīšana, kas noteikta ar 302, 303,
304, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315
316, 317,318, 331, 332, 333, vai 334.ceļa zīmi
Prasības neizpildīšana, kas noteikta ar 301, 319
vai 321.ceļa zīmi
Prasības neizpildīšana, kas noteikta ar 305 vai
309.ceļa zīmi

Velos./mopēds – 5 Ls 1 soda punkts
Citi - Ls 20
Velos./mopēds – 5 Ls
2 soda punkti
Citi - Ls 40
Brīdinājums vai
0 soda punkti
Vel/mopēds/gājējs-Ls 5

149.29.pants. Rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana
149.29.1
149.29.2
149.29.3
149.29.4

Prasības neizpildīšana, kas noteikta ar 401, 402,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 420, 421
vai 422.ceļa zīmi
Prasības neizpildīšana, kas noteikta ar 413, 414,
415, 416. vai 417.ceļa zīmi
Prasības neizpildīšana, kas noteikta ar 409.ceļa
zīmi (braukšana pretējā virzienā pa loku)
Prasības neizpildīšana, kas noteikta ar 418.ceļa
zīmi

Velos./mopēds – 5 Ls
Citi - Ls 20
Velos./mopēds – 5 Ls
Citi - Ls 40
Velos./mopēds – 5 Ls
Citi - Ls 40
Brīdinājums vai Ls 10

1 soda punkts

3 soda punkti
1 soda punkts
0 soda punkti

149.30.pants. Norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana
149.30.1

Prasības neizpildīšana, kas noteikta ar 501, 503.
vai 504.ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa
vienvirziena ceļu)

Velos./mopēds – 5 Ls
Citi - Ls 40

1 soda punkts

149.31.pants. Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana
149.31.1
149.31.2

149.31.3
149.31.4
149.31.5

149.31.6
149.31.7
149.31.8

920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana
vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no
Ls 40
nepārtrauktās līnijas puses apdzenot
920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana
vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no
Ls 20
nepārtrauktās līnijas puses, nogriežoties pa kreisi
vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā
920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana
vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošana no
Brīdinājums vai Ls 5
nepārtrauktās līnijas puses citos gadījumos
921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu apdzenot
Ls 40
921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu,
nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai
Ls 20
pretējā virzienā
Uzbraukšana 934, 935. vai 936.caļa apzīmējumam Brīdinājums vai Ls 10
Transportlīdzekļa neapturēšana tieši pirms 929.
vai 930.ceļa apzīmējuma noteiktajos gadījumos
Brīdinājums vai Ls 5
Stāvēšana vietās, kas apzīmētas ar 837.papildzīmi
vai ar 942.ceļa apzīmējumu, ar transportlīdzekli,
Ls 40
kuram nav invalīda stāvvietas karte

2 soda punkti
1 soda punkts

0 soda punkti
2 soda punkti
1 soda punkts
0 soda punkti
0 soda punkti
0 soda punkti

149.32.pants. Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana
149.32.1
149.32.2
149.32.3
149.32.4
149.32.5
149.32.6

149.32.7

149.32.9

Lielāka pasažieru skaita pārvadāšana, nekā to
norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs
Bērnu grupas pārvadāšana autobusā bez pavadoņa
Noteikumu pārkāpšana, kas paredz bērnu
pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu
Noteikumu pārkāpšana, kuri reglamentē pasažieru
Pārvadāšanu kravas automobilī ārpus tā kabīnes
Pasažieru pārvadāšana ārpus traktortehnikas
Kabīnes, piekabē un motocikla kravas nodalījumā
Tādu personu pārvadāšana vieglā automobiļa
priekšējā sēdeklī, kuras ir jaunākas par 14 gadiem
ja automobiļa konstrukcijā nav paredzētas
drošības jostas, kā arī uz motocikla sēdekļa
Tāda transportlīdzekļa vadīšana, kurš aprīkots ar
kādu no vieglā taksometra speciālā aprīkojuma
elementiem, bet nav reģistrēts kā taksometrs
Starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšana,
pārkāpjot noteikumus, kas ietverti starptautiskajos
līgumos par pasažieru pārvadājumiem

Ls 30

1 soda punkts

Brīdinājums vai Ls 10
Brīdinājums vai Ls 10

1 soda punkts
2 soda punkti

Ls 20

1 soda punkts

Ls 20

1 soda punkts

Brīdinājums vai Ls 10

2 soda punkti

Ls 50 – Ls 250

0 soda punkti

Ls 50 – Ls 100

0 soda punkti

