
Baltijas valstu pilsētu konference  

«Pašvaldību iespējas novērst un mazināt 

alkohola radīto kaitējumu» 

 
 Pašvaldības iespējas alkohola radītā kaitējuma 

mazināšanā 

 

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs Dainis Turlais 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

 Alkoholisko dzērienu aprites likums 

 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 

 - Rīgas domes 19.06.2007. saistošie noteikumi Nr.80 

“Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”  - aizliedz atrasties ar 

atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā 

vaļējā tarā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi 

pašvaldība (sods -naudas sods līdz 142 EUR). 

 - Rīgas domes 27.01.2015. saistošie noteikumi Nr.135 “Par 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laika un vietas 

ierobežojumiem” (stājās spēkā 01.01.2016.) Noteikumu mērķis 

novērst alkoholisko dzērienu pārdošanu kafejnīcās-veikalos pēc pulksten 

22.00 vakarā promnešanai. 
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Normatīvie akti par alkohola tirdzniecības 

un lietošanas ierobežojumiem 
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RPP sastādītie  administratīvie 

pārkāpumu protokoli RD AK BLAK izskatītās lietas 
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Rīcība, instrumenti un pasākumi, lai samazinātu alkohola 

lietošanu jauniešu vidū.  

 
 

 

Starpinstucionālās komandas sadarbība -  efektīvs instruments  

atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas un turpināšanas, 

glabāšanas un izplatīšanas izglītības iestādē novēršanai  

 

 

2010.gadā tika izstrādāts trīspusējās sadarbības līgums starp Rīgas pašvaldības 

institūcijām- Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Labklājības departamentu 

un Pašvaldības policiju un  skaidri  noteikti sadarbības un informācijas apmaiņas 

pamatprincipi un kompetences robežas.  

Galvenie šādas sadarbības ieguvumi- nekavējoša kompleksa institūciju  

iesaistīšanās un individuāla pieeja  katram konstatētajam gadījumam- organizējot 

profilakses un palīdzības pasākumus.  
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Rīcība, instrumenti un pasākumi, lai samazinātu 

alkohola lietošanu jauniešu vidū.  

 
Efektīva patrulēšana -patruļpolicista klātbūtne katras Rīgas 

vispārizglītojošās skolas tiešā tuvumā     

Rīgas pašvaldības policijā  izstrādāti vairāk 

kā 120 patrulēšanas maršruti, kuros   

iekļautas  skolu teritorijas un to tuvumā 

esošie objekti -   veikali,  nepilngadīgo 

pulcēšanās un  izklaides vietas, kā arī 

vietas, kurām ir jāpievērš īpaša uzmanība 

saskaņā ar saņemto operatīvo informāciju. 

Atsevišķos patruļmaršrutos darbs tiek 

organizēts 12 stundu darba režīmā.  
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Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Rīcība, instrumenti un pasākumi, lai samazinātu 

alkohola lietošanu jauniešu vidū.  
Rīgas pašvaldības policijas regulāri organizē kontrolpirkumus 

tirdzniecības vietās.  
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pašvaldība ©  

Problēma  

Sabiedrībā ir iecietīga attieksme pret alkohola 

lietošanu, netiek nosodīta, ja nav pārmērīga.  

 • Priekšlikumi 

• Valsts līmenī risināt bērnu alkohola lietošanas problēmas, 

izstrādājot efektīvas ārstēšanas programmas, piešķirot 

atbilstošus finansiālos līdzekļus un prioritāri bērniem 

nodrošinot ārstēšanu no atkarības vielām. 

• Bērnus nevis sodīt par pārkāpumu, bet iesaistīt sociālās 

korekcijas un ārstēšanas programmās* 

• Veikt kampaņas, lai mazinātu alkohola lietošanu jauniešu vidū. 

• Pašvaldību institūcijām, valsts institūcijām un nevalstiskām 

organizācijām sadarboties atkarību vielu profilaksē 

• Kompetentajām iestādēm veikt pastiprinātu tirdzniecības 

ierobežojumi kontroli. 
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