
Informatīvais materiāls 

APK noteiktie sodu apmēri par pārkāpumiem, veicot 

autopārvadājumus 
Ar grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz 2018. gada 3. septembrim 

 

APK 

Pants. 

Daļa. 

Pārkāpums: 
Naudas sods 

EUR 
Tiek sodīti ar naudas sodu: 

APK 
149.33 
pants. 

Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana 

1.d Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās masas vai 
slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 5 

procentiem 

Brīdinājums vai 
15 

 

Transportlīdzekļa vadītājs 

2.d Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās masas vai 
slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 20 

procentiem 

 

40 

 

Transportlīdzekļa vadītājs 

3.d Par kravas novietošanas un nostiprināšanas noteikumu 
pārkāpšanu 

50 Transportlīdzekļa vadītājs 

4.d Par kravas konteineru vai kokmateriālu pārvadāšanu ar 

transportlīdzekļiem, kas nav speciāli paredzēti šim 
nolūkam un nav attiecīgi reģistrēti 

 

55 

 

Transportlīdzekļa vadītājs 

5.d Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus 
transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas 

apzīmēšanu, diennakts gaišajā laikā 

Brīdinājums vai 
15 

 

Transportlīdzekļa vadītājs 

6.d Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus 
transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas 

apzīmēšanu, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas 
redzamības apstākļos 

 
30 

 
Transportlīdzekļa vadītājs 

7.d  
Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto 

transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) 

pieļaujamo faktisko masu līdz 2 tonnām vai ass slodzi 

līdz 0,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav 

noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, līdz 1 tonnai 

30 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 280 
Pārvadātājs vai kravas nosūtītājs – 

juridiska persona 

40 līdz 140 Kravas nosūtītājs – fiziska persona 

8.d  

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto 

transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) 

pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 5 tonnām vai ass 

slodzi no 0,5 tonnām līdz 2 tonnām, vai tilta slodzi, ja 

atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā 

slodze, no 1 tonnas līdz 3 tonnām 

70 līdz 180 Transportlīdzekļa vadītājs 

140 līdz 350 Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

570 līdz 1400 
Pārvadātājs vai kravas nosūtītājs – 

juridiska persona 

9.d  

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto 

transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) 

pieļaujamo faktisko masu no 5 līdz 8 tonnām vai ass 

slodzi no 2 tonnas līdz 3,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja 

atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā 

slodze, no 3 līdz 5 tonnām 

180 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

350 līdz 570 Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

1400 līdz 2300 
Pārvadātājs vai kravas nosūtītājs – 

juridiska persona 

10.d  

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto 

transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo 

faktisko masu par 8 tonnām vai vairāk vai ass slodzi par 

3,5 tonnām vai vairāk, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav 

noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, par 5 tonnām 

vai vairāk 

280 līdz 700 Transportlīdzekļa vadītājs 

570 līdz 700 Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

2300 līdz 5700 
Pārvadātājs vai kravas nosūtītājs – 

juridiska persona 



11.d 
Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot 

noteiktos 
transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) ar kravu vai 

bez kravas pie aujamos gabarītus, 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

140 līdz 280 Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

280 līdz 570 
Pārvadātājs vai kravas nosūtītājs – 

juridiska persona 

12.d 
Par kabotāžas autopārvadājumus reglamentējošo 

noteikumu pārkāpšanu 

70 Transportlīdzekļa vadītājs 

280 līdz 700 Pārvadātājs 

70 līdz 140 
Kravas nosūtītājs – juridiska vai fiziska 

persona 

13.d 
Par komercpārvadājuma veikšanu ar citas personas 

transportlīdzekli bez normatīvajos aktos noteiktajiem 

dokumentiem, kas apliecina nomas saistības vai darba 

tiesiskās attiecības 

30 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

140 līdz 350 Pārvadātājs 

14.d 
Par aizlieguma piedalīties ceļu satiksmē, kas uzlikts, 

konstatējot pārkāpumu autopārvadājumu kontroles laikā, 
neievērošanu 

280 līdz 570 Transportlīdzekļa vadītājs 

700 līdz 1400 Pārvadātājs 

 

 

 

APK 

Pants. 

Daļa. 
Pārkāpums: 

Naudas sods 
EUR: 

Tiek sodīti ar naudas sodu: 

APK 
149.34 

pants 
Ar bīstamo kravu autopārvadājumiem saistīto noteikumu pārkāpšana 

 
1.d 

Par bīstamās kravas nodošanu pārvadāšanai bez 
normatīvajos aktos paredzētajām norādēm par bīstamās 

kravas esamību transportlīdzeklī 

430 līdz 700 
 

Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

2900 līdz 7000 Kravas nosūtītājs – juridiska persona 

 

2.d 

Par bīstamās kravas autopārvadājuma veikšanu bez 
bīstamo kravu autopārvadājumam nepieciešamajiem 

dokumentiem vai par transportlīdzekļa vadītāja 
nenodrošināšanu ar šādiem dokumentiem, vai par 

šādu dokumentu nepareizu noformēšanu 

40 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

140 līdz 1000 Pārvadātājs 

70 līdz 430 Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

140 līdz 1400 Kravas nosūtītājs – juridiska persona 

 

3.d 

Par tādas bīstamās kravas pārvadāšanu, kuru aizliegts 

pārvadāt pa autoceļiem, vai par tādas bīstamās kravas 
pārvadāšanu, kuru aizliegts pārvadāt cisternās vai 

beztaras pārvadājumos 

350 līdz 700 Pārvadātājs 

350 līdz 700 Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

1400 līdz 7100 Kravas nosūtītājs – juridiska persona 

 

4.d 

Par bīstamās kravas pārvadāšanu neatbilstošā 

transportlīdzeklī vai konteinerā vai neievērojot 
iepakojumu, cisternkonteineru vai cisternu pārbaužu vai 

izmantošanas periodus 

70 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

430 līdz 1400 Pārvadātājs 

280 līdz 700 Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

570 līdz 2900 Kravas nosūtītājs – juridiska persona 

 
5.d 

Par bīstamās kravas nodošanu pārvadāšanai neatbilstošā 
iepakojumā vai par nepareizi kopā iepakotu bīstamo 

vielu (materiālu) nodošanu pārvadāšanai 

350 līdz 700 Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

700 līdz 4300 Kravas nosūtītājs – juridiska persona 

 
6.d 

Par bīstamās kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa 

cisternas vai kravas iepakojuma piepildījums neatbilst 
normatīvajos aktos noteiktajām normām vai neievērojot 

iepakojuma apzīmēšanas vai marķēšanas prasības 

70 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

350 līdz 700 Pārvadātājs 

350 līdz 700 Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

700 līdz 4300 Kravas nosūtītājs – juridiska persona 

 
7.d 

Par bīstamās kravas pārvadāšanu, neievērojot jauktās 

iekraušanas aizliegumus vai nepieciešamās drošības 

prasības attiecībā uz iekraušanu kopā ar citām kravām, 
vai bīstamās kravas izvietošanas un nostiprināšanas 

noteikumus 

70 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

350 līdz 700 Pārvadātājs 

350 līdz 700 Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

700 līdz 4300 Kravas nosūtītājs – juridiska persona 



8.d 
Par tāda transportlīdzekļa dzinēja nepamatotu 

darbināšanu, kurā iekrauj vai no kura izkrauj bīstamo 
kravu 

35 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

9.d 
Par smēķēšanas aizlieguma neievērošanu vai par atklātas 

uguns lietošanu bīstamās kravas tuvumā, veicot kravu 
iekraušanu vai izkraušanu 

40  

 

 
10.d 

Par bīstamās kravas noplūdi cisternas vai iepakojuma 

nehermētiskuma dēļ vai par bīstamās kravas pārvadāšanu 

nepareizi noslēgtā tvertnē vai iepakojumā, vai par tādas 
tukšas, neattīrītas un nenoslēgtas tvertnes vai iepakojuma 

pārvadāšanu, kurā ir transportēta bīstamā krava, vai tad, 

ja uz iepakojuma vai tvertnes ārējās virsmas atrodas 

bīstamās kravas atliekas 

70 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

430 līdz 4300 Pārvadātājs 

140 līdz 700 Kravas nosūtītājs - fiziska persona 

430 līdz 4300 Kravas nosūtītājs – juridiska persona 

 
11.d. 

Par bīstamās kravas pārvadāšanu cisternā ar neatbilstošu 
informāciju uz datu plāksnes 

70 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

350 līdz 1400 Pārvadātājs 

140 līdz 350 
Kravas nosūtītājs - fiziska vai juridiska 

persona 

 
12.d Par bīstamās kravas pārvadāšanu ar transportlīdzekli, 

kuram nav atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzstādītas 
transportlīdzekļa pazīšanas vai bīstamības zīmes 

40 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 350 Pārvadātājs 

40 līdz 280 

Kravas nosūtītājs - fiziska vai 
juridiska 
persona 

13.d 
Par transportlīdzekļa apzīmēšanu ar pazīšanas zīmēm vai 

bīstamības zīmēm, ja transportlīdzeklī bīstamā krava 
netiek pārvadāta 

Brīdinājums vai 
līdz 30 

Transportlīdzekļa vadītājs 

 
 

14.d 

Par bīstamās kravas pārvadāšanu vai nosūtīšanu bez 

nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, 
transportlīdzekļa papildu aprīkojuma vai 

ugunsdzēšamajiem aparātiem vai tad, ja individuālās 

aizsardzības līdzekļi, papildu aprīkojums vai 
ugunsdzēšamie aparāti neatbilst noteiktajām prasībām 

15 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

35 līdz 210 Kravas nosūtītājs - fiziska vai juridiska 

persona 

15.d Par transportlīdzekļa, kas pārvadā bīstamo kravu, 
stāvēšanu bez iedarbinātas stāvbremzes 

15 Transportlīdzekļa vadītājs 

16.d Par pasažieru pārvadāšanu transportlīdzeklī, kurā tiek 
pārvadāta bīstamā krava 

55 Transportlīdzekļa vadītājs 

 
17.d 

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu 
komersantiem, kas nodarbojas ar bīstamo kravu 

pārvadājumiem, nosūtīšanu, iekraušanu un izkraušanu 
vai citām ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistītām 

darbībām 

700 līdz 4300 Juridiska persona 

 
18.d 

Par paziņojuma par drošības konsultanta (padomnieka) 
norīkošanu, ziņojuma par negadījumu ar bīstamo kravu 

vai gada pārskata par darbību bīstamo kravu 

autopārvadājumu jomā neiesniegšanu kompetentajai 

institūcijai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā 

140 līdz 430 Juridiska persona 

19.d 
Par bīstamo kravu pārvadājumu aizsardzības plāna 

nesastādīšanu, nepareizu sastādīšanu vai neuzrādīšanu 
pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma 

70 līdz 140 Fiziskai personai 

280 līdz 700 Juridiska persona 

 

 

 

APK 

Pants. 

Daļa. 
Pārkāpums: 

Naudas sods 
EUR: 

Tiek sodīti ar naudas sodu: 

APK 
149.35 

Pants. 

Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi 

autotransportā 

1.d Par pārvadāšanas iekārtas reģistrēto temperatūras 
mērījumu nesaglabāšanu normatīvajos aktos paredzēto 
termiņu attiecībā uz ātrbojīgiem pārtikas produktiem, 
kurus pārvadājot nepieciešams noteikts temperatūras 

režīms 

 

15 līdz 35 

 

Pārvadātājs 



2.d Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas 50 līdz 140 Pārvadātājs 

3.d Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu 
ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas laikā 70 līdz 140 Pārvadātājs 

4.d Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu 
pārvadājumam paredzēto ātrbojīgu pārtikas produktu 

iekraušanas laikā 
70 līdz 140 Kravas nosūtītājs 

5.d Par šā panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētajiem 
pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas 
140 līdz 280 Pārvadātājs, kravas nosūtītājs 

6.d Par ātrbojīgu pārtikas produktu nodošanu pārvadājuma 

veikšanai vai iekraušanu transportlīdzeklī, kurā nav 

speciālās pārvadāšanas iekārtas (ja šāda iekārta 
attiecīgajam pārvadājumam ir nepieciešama) vai kura 

speciālā pārvadāšanas iekārta neatbilst tehniskajām vai 

sanitārajām prasībām vai tai nav veikta regulārā pārbaude 

140 līdz 280 Kravas nosūtītājs 

7.d Par šā panta sestajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas 
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

uzlikšanas 
280 līdz 570 Kravas nosūtītājs 

 

 

APK 

Pants. 

Daļa. 
Pārkāpums: 

Naudas sods 
EUR: 

Tiek sodīti ar naudas sodu: 

APK 
149.36 

pants 

Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu veikšanai 

nepieciešamajiem dokumentiem 

 

 
1.d 

 

Par komercpārvadājuma vai pašpārvadājuma veikšanu, ja 

nav klāt licences kartītes, Eiropas Kopienas atļaujas 

kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta, kas apliecina 

tiesības veikt komercpārvadājumus vai 
pašpārvadājumus ar konkrēto autotransporta līdzekli 

3 Transportlīdzekļa vadītājs 

 

2.d 

 

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu, ja 
nav pasūtītāja sagatavota apliecinājuma 

7 Transportlīdzekļa vadītājs 

35 Pārvadātājs 

 

3.d 

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu, 
pārkāpjot pašpārvadājumu sertifikāta izmantošanas 

noteikumus 

15 līdz 35 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 140 Pārvadātājs 

 

4.d 

 

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu bez 
noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta 

140 līdz 280 Pārvadātājs 

 
5.d 

Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu 
bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai 

Eiropas Kopienas atļaujas kopijas 
210 līdz 430 Pārvadātājs 

6.d Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu, 30 līdz 55 Transportlīdzekļa vadītājs 



 
pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas 

kopijas izmantošanas noteikumus 140 līdz 280 Pārvadātājs 

 
7.d 

Par licences vai Eiropas Kopienas atļaujas izmantošanas 
noteikumu pārkāpšanu 

210 līdz 430 
 

Pārvadātājs 

8.d 
Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu, 
pārkāpjot starptautisko autopārvadājumu atļaujas 

izmantošanas noteikumus 
55 Transportlīdzekļa vadītājs 

9.d 
Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu bez 
starptautisko autopārvadājumu atļaujas attiecīgajam 

autopārvadājuma veidam 
280 līdz 430 Pārvadātājs 

 
 

10.d 

Par starptautiskā kravas komercpārvadājuma veikšanu 

bez nepieciešamā autovadītāja atestāta, ja 
transportlīdzekļa vadītājs nav Eiropas Savienības 

dalībvalsts pilsonis 

70 Pārvadātājs 

 
11.d. 

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu bez 
noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas vai apliecinājuma 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

 
12.d Par pasažieru neregulārā komercpārvadājuma veikšanu 

pēc pasūtījuma bez rakstveidā noslēgta pārvadājuma 

līguma 

30 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

280 līdz 700 Pārvadātājs 

 
 

13.d 
Par Eiropas Transporta ministru konferences atļaujas 

izmantošanas noteikumu pārkāpšanu 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

280 līdz 700 Pārvadātājs 

 

 
 

APK 

Pants. 
Daļa. 

Pārkāpums: 
Naudas sods 

EUR: 
Tiek sodīti ar naudas sodu: 

APK 
149.37 
pants 

Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana 

1.d 
Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto 

pārtraukumu, kas izpaudusies kā: 

 

1.1. 
Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laika 

pārsniegšana mazāk par trīsdesmit minūtēm, neievērojot 
normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu 

Brīdinājums 

vai 15 
Transportlīdzekļa vadītājs 

 

1.2. 

Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laika 
pārsniegšana no trīsdesmit minūtēm līdz pusotrai 
stundai, neievērojot normatīvajos aktos noteikto 

pārtraukumu 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

 

1.3. 

Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laika 
pārsniegšana vairāk par pusotru stundu, neievērojot 

normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 



 
2.d 

Par ikdienas atpūtas laika saīsināšanu, kas izpaudusies kā: 

 
2.1. 

 

Ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz vienpadsmit 
stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laiks nav atļauts, 

saīsināšana mazāk par vienu stundu 

Brīdinājums 

vai 15 Transportlīdzekļa vadītājs 

 
2.2. 

Ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz vienpadsmit 

stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laiks nav atļauts, 
saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divarpus 

stundām 

40 līdz 70 
 

Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

 
2.3. 

Ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz vienpadsmit 

stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laiks nav atļauts, 
saīsināšana vairāk par divarpus stundām 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

2.4. 
Saīsinātā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas 

stundas, saīsināšana mazāk par vienu stundu 
Brīdinājums 

vai 15 Transportlīdzekļa vadītājs 

 
 

2.5. 

 
Saīsinātā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas 
stundas, saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz 

divām stundām 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

 
2.6. 

 
Saīsinātā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas 

stundas, saīsināšana vairāk par divām stundām 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

 
2.7. 

 

Sadalītā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz trīs stundas 
plus deviņas stundas, saīsināšana mazāk par vienu stundu 

Brīdinājums 

vai 15 
Transportlīdzekļa vadītājs 

 
 

2.8. 

 
Sadalītā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz trīs stundas 

plus deviņas stundas, saīsināšana par laiku no vienas 

stundas līdz divām stundām 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

 
2.9 

Sadalītā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz trīs stundas 

plus deviņas stundas, saīsināšana vairāk par divām 
stundām 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

2.10. 
Ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas stundas, 

saīsināšana mazāk par vienu stundu, ja transportlīdzekli 
vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji 

Brīdinājums 

vai 15 
Transportlīdzekļa vadītājs 

 
2.11. 

Ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas stundas, 
saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divām 

stundām, ja transportlīdzekli vada vairāki 
transportlīdzekļa vadītāji 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

 
2.12. 

Ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas stundas, 

saīsināšana vairāk par divām stundām, ja 

transportlīdzekli vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

3.d. Par iknedēļas atpūtas laika saīsināšanu, kas izpaudusies kā: 

3.1. 
Saīsinātā iknedēļas atpūtas laika, kas ir divdesmit četras 

stundas, saīsināšana mazāk par divām stundām 
Brīdinājums 

vai 15 Transportlīdzekļa vadītājs 

3.2. 
Saīsinātā iknedēļas atpūtas laika, kas ir divdesmit četras 

stundas, saīsināšana par laiku no divām līdz četrām 
40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 



 stundām 
70 līdz 210 Pārvadātājs 

 
3.3. 

 

Saīsinātā iknedēļas atpūtas laika, kas ir divdesmit četras 
stundas, saīsināšana vairāk par četrām stundām 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

3.4. 
Iknedēļas atpūtas laika, kas ir četrdesmit piecas stundas, 

saīsināšana mazāk par trijām stundām, ja saīsināts 
iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts 

Brīdinājums 

vai 15 
Transportlīdzekļa vadītājs 

 
3.5. 

Iknedēļas atpūtas laika, kas ir četrdesmit piecas stundas, 
saīsināšana par laiku no trim līdz deviņām stundām, ja 

saīsināts iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

 
3.6. 

Iknedēļas atpūtas laika, kas ir četrdesmit piecas stundas, 

saīsināšana vairāk par deviņām stundām, ja saīsināts 

iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

4.d. 
Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu divdesmit četru stundu periodā, kas 

izpaudusies kā: 

4.1. 
Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laika, kas ir deviņas 

stundas, pārsniegšana mazāk par vienu stundu, ja 
pagarinājums līdz desmit stundām nav atļauts 

Brīdinājums 

vai 15 
Transportlīdzekļa vadītājs 

 
4.2. 

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laika, kas ir deviņas 

stundas, pārsniegšana no vienas stundas līdz divām 

stundām, ja pagarinājums līdz desmit stundām nav 
atļauts 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

 
4.3. 

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laika, kas ir deviņas 

stundas, pārsniegšana vairāk par divām stundām, ja 
pagarinājums līdz desmit stundām nav atļauts 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

4.4. 
Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laika, kas 
ir desmit stundas, pārsniegšana mazāk par vienu stundu, 

ja pagarinājums ir atļauts 

Brīdinājums 

vai 15 
Transportlīdzekļa vadītājs 

 
4.5. 

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laika, kas 
ir desmit stundas, pārsniegšana no vienas stundas līdz 

divām stundām, ja pagarinājums ir atļauts 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

 
4.6. 

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laika, kas 

ir desmit stundas, pārsniegšana vairāk par divām 
stundām, ja pagarinājums ir atļauts 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

5.d. Par transportlīdzekļa iknedēļas vadīšanas laika pārsniegšanu, kas izpaudusies kā: 

5.1. 
Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana 

mazāk par četrām stundām 
Brīdinājums 

vai 15 Transportlīdzekļa vadītājs 

 
5.2. 

 

Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana 
no četrām līdz četrpadsmit stundām 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

 
5.3. 

 
Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana 

vairāk par četrpadsmit stundām 

70 līdz 140 
Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

6.d. 
Par kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu divu nedēļu periodā, kas 

izpaudusies kā: 

6.1. 
Divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa 

vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par desmit stundām 
Brīdinājums 

vai 15 Transportlīdzekļa vadītājs 

 
6.2. 

Divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa 

vadīšanas laika pārsniegšana no desmit stundām līdz 
divdesmit divām stundām trīsdesmit minūtēm 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 



 
6.3. 

Divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa 
vadīšanas laika pārsniegšana vairāk par divdesmit divām 

stundām trīsdesmit minūtēm 

70 līdz 140 
Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

7.d. 
Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika 

pārkāpumiem, kas konstatēti kontroles laikā uzņēmumā 
140 līdz 1400 Pārvadātājs 

 

 

APK 

Pants. 

Daļa. 
Pārkāpums: 

Naudas sods 
EUR: 

Tiek sodīti ar naudas sodu: 

APK 
149.38 
pants 

Transportlīdzekļu ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un 

transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu 

pārkāpšana 

1.d Par reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu ilgāk par paredzēto laiku: 

1.1. 
 

Ja tajā ierakstītie dati ir salasāmi 
Brīdinājums 

vai 15 
Transportlīdzekļa vadītājs 

 

1.2. 

 

Ja tajā ierakstītie dati nav salasāmi 

140 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

430 līdz 700 Pārvadātājs 

 

2.d 

 
Par nepamatotu vairāku reģistrācijas karšu (tahogrammu) 

lietošanu divdesmit četru stundu periodā 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

 
3.d 

Par reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja kartes nepamatotu izņemšanu: 

 
3.1. 

 
 

Ja tas neietekmē attiecīgo datu reģistrāciju 

 
Brīdinājums 

vai 15 
Transportlīdzekļa vadītājs 

 
3.2. 

 

Ja tas ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju 

140 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

430 līdz 700 Pārvadātājs 

 
4.d 

Par reģistrācijas kartē (tahogrammā) reģistrētā laika 
atšķiršanos no transportlīdzekļa reģistrācijas valsts 

oficiālā pulksteņa laika 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

 
5.d 

 

Par reģistrācijas kontrolierīces pārslēgšanas mehānisma 
neizmantošanu vai nepareizu izmantošanu 

70 līdz 140 
Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

6.d Par netīras vai sabojātas reģistrācijas kartes (tahogrammas) uzrādīšanu: 

6.1. 
 

Ja tajā ierakstītie dati ir salasāmi 
Brīdinājums 

vai 15 

 

Transportlīdzekļa vadītājs 

 
6.2. 

 
Ja tajā ierakstītie dati nav salasāmi 

140 līdz 280 
Transportlīdzekļa vadītājs 

430 līdz 700 
Pārvadātājs 



 
7.d 

Par reģistrācijas kontrolierīcei neatbilstoša tipa 
reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu 

140 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

430 līdz 700 Pārvadātājs 

 
8.d 

Par transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar 

normatīvajos aktos noteiktajiem transportlīdzekļa 

vadītāja darba un atpūtas laiku apliecinošiem 
dokumentiem un reģistrācijas kartēm (tahogrammām) 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

 
9.d 

Par nepietiekamu papīra daudzumu informācijas 
izdrukāšanai digitālajā reģistrācijas kontrolierīcē 

Brīdinājums 
vai 15 Transportlīdzekļa vadītājs 

Brīdinājums 
vai 40 Pārvadātājs 

10.d 
Par nepareizu reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošanu, kas 

izpaudusies kā: 

 
10.1. Datu neievadīšana (nereģistrēšana) manuāli normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

 
10.2. 

Nepareiza reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja 
kartes izmantošana, ja pārvadājumā iesaistīti vairāki 

transportlīdzekļa vadītāji 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

10.3. Transportlīdzekļa vadītāja vārda vai uzvārda 
neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā) 

40 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 430 Pārvadātājs 

 
10.4. 

Reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanas sākuma 

vai beigu datuma neierakstīšana datu reģistrācijas kartē 
(tahogrammā) 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

10.5. 
Reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanas sākuma 

vai beigu vietas neierakstīšana datu reģistrācijas kartē 
(tahogrammā) 

Brīdinājums 

vai 15 
Transportlīdzekļa vadītājs 

10.6. 
Transportlīdzekļa reģistrācijas numura vai 

transportlīdzekļa nomaiņas laika neierakstīšana datu 
reģistrācijas kartē (tahogrammā) 

Brīdinājums 

vai 15 
Transportlīdzekļa vadītājs 

 
10.7. Odometra nolasījuma neierakstīšana datu reģistrācijas 

kartē (tahogrammā), uzsākot lietot šo karti (tahogrammu) 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

10.8 
Odometra nolasījuma neierakstīšana datu reģistrācijas 

kartē (tahogrammā), beidzot lietot šo karti (tahogrammu) 
Brīdinājums 

vai 15 Transportlīdzekļa vadītājs 

10.9. 
Valsts apzīmējuma neievadīšana reģistrācijas 

kontrolierīcē 
Brīdinājums 

vai 15 Transportlīdzekļa vadītājs 

 
11.d. 

Par pārskata par transportlīdzekļa vadītāja darba laiku 
kalendāra nedēļā nepareizu vai nepilnīgu aizpildīšanu 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

 
12.d 

Par pasažieru autopārvadājumu veikšanu, neievērojot 

prasības attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāja darba un 
atpūtas laika reģistrēšanai un plānošanai nepieciešamā 

žurnāla aizpildīšanu 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

 
13.d 

Par normatīvajos aktos noteikto transportlīdzekļa 
vadītāja darba un atpūtas laiku apliecinošo dokumentu, 

reģistrācijas karšu (tahogrammu) vai datu nesēju 

neuzrādīšanu 

140 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

430 līdz 700 Pārvadātājs 

 
14.d. 

Par transportlīdzekļa, kas aprīkots ar digitālo 

reģistrācijas kontrolierīci, vadīšanu bez vadītāja kartes 

vai izmantojot vairāk nekā vienu vadītāja karti, vai ar 

citu vadītāja karti 

280 līdz 570 Transportlīdzekļa vadītājs 

700 līdz 1400 Pārvadātājs 



 
15.d. 

Par transportlīdzekļa, kas aprīkots ar digitālo 
reģistrācijas kontrolierīci, vadīšanu, izmantojot bojātu 

vadītāja karti vai vadītāja karti, kurai beidzies derīguma 
termiņš 

140 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

430 līdz 700 Pārvadātājs 

16.d. 
Par kompetentās institūcijas neinformēšanu septiņu 
dienu laikā par vadītāja kartes bojājumiem, kļūdām 

kartes darbībā vai nozaudēšanu 

Brīdinājums 

vai 15 
Transportlīdzekļa vadītājs 

 
17.d. 

Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, kas 
nav aprīkots ar reģistrācijas kontrolierīci, ja tās 

nepieciešamību paredz normatīvie akti, vai ātruma 
ierobežošanas ierīci saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 

280 līdz 570 Transportlīdzekļa vadītājs 

700 līdz 1400 Pārvadātājs 

 
18.d. 

Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, 
kuram nav veikta reģistrācijas kontrolierīces vai ātruma 

ierobežošanas ierīces pirmreizējā vai periodiskā 
pārbaude 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

 
19.d. 

Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, 
izmantojot reģistrācijas kontrolierīci, kurai nav tipa 

apstiprinājuma 

140 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

430 līdz 700 Pārvadātājs 

20.d. 
Par autopārvadājumu veikšanu, ja ātruma ierobežošanas ierīce vai reģistrācijas 

kontrolierīce ir bojāta un bojājums nav noteiktā kārtībā novērsts vai bojātas reģistrācijas 
kontrolierīces gadījumā autovadītājs nereģistrē datus manuāli, kas izpaudusies kā: 

 
20.1. 

Ātruma ierobežošanas ierīces vai reģistrācijas 

kontrolierīces bojājuma savlaicīga nenovēršana 
gadījumā, kad transportlīdzeklis varēja atgriezties bāzes 

vietā septiņu dienu laikā 

 
430 līdz 700 

Pārvadātājs 

 
20.2. 

Ātruma ierobežošanas ierīces vai reģistrācijas 

kontrolierīces bojājuma nenovēršana tuvākajā licencētā 
darbnīcā gadījumā, kad transportlīdzeklis nevar 

atgriezties bāzes vietā septiņu dienu laikā 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

 
20.3. 

Visas informācijas nereģistrēšana manuāli laikā, kad 
reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas 

nepareizi 

140 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

430 līdz 700 Pārvadātājs 

 
20.4. 

Vadītāja kartes numura vai vārda un uzvārda, vai vadītāja 
apliecības numura nenorādīšana datu pagaidu 

reģistrācijas kartē (tahogrammā) par laiku, kad 

reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas 
nepareizi 

70 līdz 140 Transportlīdzekļa vadītājs 

210 līdz 430 Pārvadātājs 

 
20.5. 

Neparakstīšanās uz datu pagaidu reģistrācijas kartes 
(tahogrammas) vai izdrukas, kas izmantota, kad 

reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas 
nepareizi 

40 līdz 70 Transportlīdzekļa vadītājs 

70 līdz 210 Pārvadātājs 

20.6. 
Oficiāla paziņojuma neiesniegšana vadītāja kartes 
zādzības gadījumā tās dalībvalsts kompetentajām 

iestādēm, kurā zādzība notikusi 
140 līdz 280 Transportlīdzekļa vadītājs 

 
21.d. 

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu 
autopārvadājumos, kurā ir manipulācijas ierīce, ko var 

izmantot, lai falsificētu datus vai izdrukās norādīto 
informāciju 

280 līdz 570 Transportlīdzekļa vadītājs 

700 līdz 1400 Pārvadātājs 

 

 

22.d. 

Par datu, kas ierakstīti reģistrācijas kartē (tahogrammā), 

saglabāti reģistrācijas kontrolierīcē vai vadītāja kartē, vai 

izdruku no reģistrācijas kontrolierīces falsificēšanu, 
slēpšanu, iznīcināšanu vai par tādām manipulācijām ar 

reģistrācijas karti (tahogrammu), reģistrācijas 
kontrolierīci vai vadītāja karti, kā rezultātā var notikt 

datu vai izdrukās norādītās informācijas falsificēšana vai 
iznīcināšana 

280 līdz 570 Transportlīdzekļa vadītājs 

700 līdz 1400 
Pārvadātājs 

 
23.d. 

Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika datu 
un dokumentu uzskaites un glabāšanas noteikumu 

neievērošanu uzņēmumā 
140 līdz 1400 

Pārvadātājs 



 
24.d. 

Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika 
reģistrācijas kontrolierīces, ātruma ierobežošanas ierīces, 

reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja kartes 
lietošanas noteikumu pārkāpšanu, kas konstatēta 

kontroles laikā uzņēmumā 

140 līdz 1400 
Pārvadātājs 

 

 

 

APK 

Pants. 

Daļa. 
Pārkāpums: 

Naudas sods 
EUR: 

Tiek sodīti ar naudas sodu: 

APK 
149.39 

pants 
Nesadarbošanās ar autotransporta kontroles institūcijām 

 

 
1.d. 

Par atteikšanos pakļauties autotransporta kontroles 
institūciju amatpersonu likumīgajām prasībām nogādāt 

transportlīdzekli tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma 

kontrolei vai gabarītu, faktiskās masas vai ass slodzes 
kontrolei, kā arī nodot transportlīdzekli minēto kontroļu 

veikšanai 

140 līdz 700 Fiziskai personai 

1400 līdz 7100 Juridiskai personai 

2.d. 
Par atteikšanos iesniegt pārbaudei normatīvajos aktos 
noteiktos dokumentus pēc autotransporta kontroles 

institūciju amatpersonu pieprasījuma 
700 līdz 2100 Juridiskai personai 

 

APK 

Pants. 

Daļa. 
Pārkāpums: 

Naudas sods 
EUR: 

Tiek sodīti ar naudas sodu: 

APK 
149.40 

pants 
Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumi 

1.d. 
Par likumā noteiktā valsts galvenā autoceļa posma 

lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta 

pilnā apmērā 

60 līdz 120 Transportlīdzekļa vadītājs 

300 līdz 500 Pārvadātājs 

2.d. 
Par likumā noteiktā valsts galvenā autoceļa posma 

lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav 
samaksāta 

180 līdz 360 Transportlīdzekļa vadītājs 

500 līdz 1000 Pārvadātājs 
 

2018. gada 4. septembrī 


