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IC IIIS apakšsistēma NPAIS 

kā prevencijas darba resurss  

Valsts policijas  
Rīgas reģiona pārvaldes 
Kārtības policijas pārvaldes 
Nepilngadīgo lietu nodaļas  
galvenā inspektore Irina Rūķe 

 

14.12.2017 
 

Valstī reģistrēti 363 (- 145) noziedzīgi nodarījumi, kurus izdarīja 410 (+ 92) 
nepilngadīgās personas. 

 

Ir vērojama tendence samazināties reģistrēto nepilngadīgo izdarīto 
noziedzīgo nodarījumu skaitam, savukārt palielinājies pašu nepilngadīgo 
personu skaits, kuras izdarīja noziedzīgus nodarījumus.  
 

 

Avots: IeM IC 02.08.2017. sniegtie dati no lēmumiem par nepilngadīgā (vecums noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas brīdī no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot)), atzīšanu par aizdomās turēto, vai pret kuru uzsākts 
kriminālprocess vai kurš ir aizturēts.  

 IeM IC IIIS KRASS netiek iekļauta informācija par 14 gadu vecumu nesasniegušo personu izdarītām 
prettiesiskām darbībām, līdz ar to oficiālie statistikas dati pilnībā neatspoguļo patieso situāciju par 
nepilngadīgo (personu līdz 18 gadu vecumam) noziedzību. 

 

 

*Valsts policijas Pārskats par nepilngadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem un noziedzības 
novēršanas problēmām 2017.gada 6 mēnešos. http://www.vp.gov.lv/?id=305&said=305  
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Pirmās instances tiesas par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu izdarīšanu pieņēma 50 (-18) lēmumus par audzinoša 

rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem vecumā no 11 līdz 18 

gadiem un 1 lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu nepilngadīgajām personām.  

 

Notiesāts 221 nepilngadīgais (+20), no kuriem 11 (+/- 0) bērniem  

piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi.  
 

 

 

 

 
*Valsts policijas Pārskats par nepilngadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem un noziedzības 

novēršanas problēmām 2017.gada 6 mēnešos. http://www.vp.gov.lv/?id=305&said=305  
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Valstī kopumā palielinājies nepilngadīgām personām sastādīto 

administratīvo pārkāpumu protokolu skaits - 3 049 (+501). 

Arī palielinājies nepilngadīgo personu skaits, kuras izdarīja administratīvos 

pārkāpumus – 2 373, (+103) . 

 

Veiktā datu analīze liecina, ka ir samazinājies gan pārkāpumu, gan personu 

skaits par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais,  

savukārt palielinājies sīko huligānismu izdarījušo personu un pārkāpumu 

skaits, kā arī palielinājies pārkāpumu un personu skaits par alkoholisko 

dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko 

dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis 

nepilngadīgais.  

 

*Valsts policijas Pārskats par nepilngadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem un 
noziedzības novēršanas problēmām 2017.gada 6 mēnešos. http://www.vp.gov.lv/?id=305&said=305  
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NPAIS kā informācijas resurss - 

datu migrācija/atspoguļošana 
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NPAIS kā informācijas resurss - 

policijas manuāli ievadītie dati 
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NPAIS  kā komunikācijas resurss 
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Paldies par uzmanību 


