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Ievads

Administratīvo pārkāpumu lietas būtiski atšķiras no citām administratīvajām
lietām. Administratīvo pārkāpumu procesā pret personu tiek piemērota ne tikai
valsts pārvaldes vara, kā tas ir jebkurā administratīvajā procesā, bet tiek īstenota
arī sodošā funkcija – persona tiek administratīvi sodīta par prettiesisku rīcību ar
likumā noteiktā soda piemērošanu. Turklāt administratīvā pārkāpuma lietas pēc
savas būtības ir pielīdzināmas krimināllietām, proti, var uzskatīt, ka persona, kam
piemērots administratīvais sods, atrodas salīdzināmos apstākļos ar personu, kura
sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Abos gadījumos personai tiek pie-
mērots publiski tiesisks sods par sabiedrībai kaitīga pārkāpuma izdarīšanu. Šāda
atziņa izriet gan no Eiropas Cilvēktiesību tiesas, gan no Satversmes tiesas atziņām.
Tādējādi ir ļoti svarīgi, lai ceļu policijas rīcība atbilstu normatīvo aktu notei-
kumiem, jo tās rīcības rezultātā pasliktinās pie administratīvās atbildības sauktās
personas stāvoklis.

Administratīvā pārkāpuma lietas ir viena no skaitliski lielākajām lietu katego-
rijām, kuras izskata administratīvās tiesas un vispārējās jurisdikcijas tiesas.
Turklāt ievērojama daļa no lietām ir par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas izskaid-
rojams ar ievērojamo transportlīdzekļu skaitu, satiksmes intensitāti un satiksmes
dalībnieku kultūru. Tas arī saistīts ar kopējo situāciju, par ko personas Latvijā
tiek sauktas pie administratīvās atbildības. 2010. gadā aktīvo vadītāju apliecību
skaits ir vairāk nekā 800 000 un gandrīz 900 000 transportlīdzekļu. Piemēram,
2008. gadā kopumā tika sastādīti 365 557 administratīvā pārkāpuma protokoli, no
kuriem 296 624 ir par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu. Ļoti līdzīga situācija
ir arī 2009. gadā. Pārliecinoši visvairāk personu par ceļu satiksmes noteikumu
neievērošanu pie administratīvās atbildības tiek sauktas tieši Rīgā, tad seko
Jelgava un Daugavpils.1 Šāda situācija acīmredzot ir saistāma ar iedzīvotāju un
transportlīdzekļu skaitu un satiksmes intensitāti konkrētajās pilsētās.

Lai uzlabotu ceļu policijas lēmumu un privātpersonu tiesību aizsardzības
kvalitāti un samazinātu tiesā pārsūdzēto lēmumu skaitu, būtu skaidri jādefinē
administratīvā pārkāpuma lietvedības kārtība un jāidentificē visbiežāk pieļautās
kļūdas. Līdz ar to pētījuma mērķis ir caur tiesu nolēmumu prizmu izanalizēt admi-
nistratīvā pārkāpuma lietvedības kvalitāti ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu
lietās, radot noderīgu izziņas materiālu, kurā pa procesuālām stadijām raksturota
administratīvā pārkāpuma kārtība un uzskaitītas satiksmes dalībnieku un valsts
(ceļu policijas) amatpersonu tiesības un pienākumi, kā arī konstatētas izplatītākās
nepilnības un sniegti priekšlikumi.

Pētījumā galvenokārt pievērsta uzmanība administratīvā pārkāpuma juridis-
kajām niansēm, tomēr jāatceras, ka liela nozīme ir arī sabiedrības uzticībai un
emocionālajai attieksmei pret valsts amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem. Lai gan
emocionāla attieksme neietekmē paša lēmuma juridisko spēku, tomēr tas var radīt
neuzticību konkrētai iestādei un visai valsts pārvaldei kopumā. Tas var izraisīt
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tādas tiesiskas sekas, ka privātpersona novirzās no sociālo un tiesisko normu
ievērošanas, kā arī tikai šīs neuzticības dēļ apstrīd konkrēto lēmumu (administra-
tīvo aktu) un pārsūdz tiesā, tādējādi noslogojot tiesas un tērējot valsts resursus,
lai novērstu aizdomas.

Ceļu policistu uzdevums nav tikai sodīšanas funkcijas izpilde. To uzdevums ir
plašāks un ietver arī preventīvu pasākumu veikšanu. Tomēr sabiedrībā ir izvei-
dojies mīts par ceļu policistu kā sodītāju, kas “rūpējas par valsts kases pildīšanu”2.
Par šāda mīta pamatotību diemžēl liecina arī atsevišķi apstākļi. Pēc Rīgas Domes
Satiksmes departamenta sniegtās informācijas3, Rīgā, kur notiek visaktīvākā ceļu
satiksme, ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas institūcijas no 2004. līdz 2009.
gadam ir kopumā tikai 15 reizes vērsušās ar priekšlikumiem mainīt satiksmi
regulējošās ceļa zīmes un apzīmējumus: Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas
pārvalde – 14 reizes un Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības
policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļa – tikai vienu reizi.

Mītiem ir spēcīga ietekme, un tie neapzināti nosaka cilvēka rīcību. Ja arī
iepriekšminētais par ceļu policiju ir tikai mīts, tomēr jādara viss, lai veidotu priekš-
statu par ceļu policistu kā atbildīgu un aktīvu administratīvo pārkāpumu novēr-
sēju. Sabiedrības interesēs ir nevis fiksēt un sodīt par pārkāpumu, bet panākt, lai
visi ievērotu uzvedības noteikumus ceļu satiksmē.

Darba uzdevums ir izanalizēt administratīvā pārkāpuma lietvedības kārtību
un konstatēt tiesas nostāju problēmjautājumos, kas transportlīdzekļu vadītājiem
dotu iespēju novērtēt ceļu policista iespējamo pārkāpumu un tā ietekmi uz
lēmuma juridisko spēku, kā arī izvērtēt apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas pamato-
tību un lietderīgumu. Savukārt policijai tas liktu pārdomāt savas rīcības pama-
totību un precizitāti, paturot prātā pētījumā raksturoto nevainīguma prezumpciju
un to, ka visas objektīvi pamatotās šaubas izprotamas par labu privātpersonai.

Darbu varētu iedalīt trijās lielās daļās: ievaddaļā, vispārīgajā un sevišķajā daļā.
Ievaddaļā (1. nodaļa) tiek izskaidrota administratīvo sodu procesa vieta tiesību
sistēmā un administratīvās atbildības par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem
specifika. Vispārīgajā daļā (2.–4. nodaļa) tiek raksturota administratīvo pārkāpumu
lietvedības kārtība, sadalot to procesuālajās stadijās, tiek uzsvērta tiesības uz
taisnīgu tiesu izpratne administratīvā pārkāpuma lietās un pārkāpumu uzskaites
punktu sistēmas mērķis. Sevišķajā daļā (5.–12. nodaļa) tiek analizēti vairāki admi-
nistratīvo pārkāpumu veidi ceļu satiksmē. Tajā netiek analizēti visi LAPK4 desmi-
tās “a” nodaļas “Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē” pārkāpumi. Pirmkārt,
darbā tiek izvērtēti populārākie pārkāpumu veidi – transportlīdzekļa vadīšana
alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, atļautā ātruma
pārsniegšana un gājēju izdarītie pārkāpumi, otrkārt, pēc nejaušības principa iz-
raudzīti vēl citi pārkāpumu veidi.

Darbā izskatīti Administratīvās rajona tiesas, Administratīvās apgabaltiesas,
Augstākās tiesas, Satversmes tiesas nolēmumi un citu institūciju lēmumi. Pētījumā
galvenokārt analizēta nostabilizējusies tiesu prakse, tomēr vērtēti arī tādi tiesu
nolēmumi, kas atšķiras no šīs prakses. Tie ir vērtīgi, jo sniedz citādu redzējumu,
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3 Rīgas Domes Satiksmes departamenta 20.10.2009. vēstule Nr. DS–09–2084–nd “Par priekš-
likumiem mainīt satiksmes organizāciju”. Nepublicēta.
4 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Ziņotājs, Nr. 51, 20.12.1984.



tie vērš uzmanību uz iespējamiem problēmjautājumiem un liek meklēt risinā-
jumus.

Autori neuzskata, ka darbā aplūkotas visas pastāvošās problēmas, jo pētnie-
cības lauks ir plašs un ar vienu pētījumu nav iespējams aptvert visas problēmas
un visu pārkāpumu kategorijas, tāpēc būtu nepieciešams turpināt analīzi.

Pētījuma auditorija ir transportlīdzekļa vadītāji un ceļu policijas amatpersonas,
kaut gan, protams, pētījums var būt noderīgs visiem interesentiem, jo tas ir viens
no visaptverošākajiem darbiem Latvijā par administratīvā pārkāpuma procesu.

IEVADS



1. nodaļa
Administratīvo sodu procesa tiesiskā regulējuma

raksturojums

1.1. Administratīvo sodu procesa vieta tiesību sistēmā
Administratīvo sodu procesa tiesības ietver gan administratīvā procesa, gan

kriminālprocesa elementus.
Administratīvo sodu process vēsturiski veidojās kā kriminālprocesa paveids,

kas no parastās kriminālprocesa kārtības atšķīrās ar to, ka lietas par noziedzīgiem
nodarījumiem ar samērā nelielu kaitīguma pakāpi izskatīja un sodus par tiem pie-
mēroja valsts pārvaldes iestādes, nevis tiesas.5 Tā Austrijas 1925. gada Adminis-
tratīvās sodīšanas likuma 1. pants noteica, ka par administratīvajiem pārkāpumiem
šā likuma izpratnē atzīstami noziedzīgi nodarījumi, par kuriem sodus uzliek
administratīvā vara, pretēji tiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuru vajāšana
piekrīt tiesu iestādēm.6 Laikā starp pasaules kariem administratīvo sodu procesu
mēdza saukt arī par “krimināladministratīvu procesu”7, kas precīzi izteic tā būtību.

Kārlis Dišlers, raksturojot administratīvo sodu procesa būtību un atvasinātību
no krimināltiesībām (kriminālprocesa), ir skaidrojis, ka valsts pārvaldes iestāžu
lēmumi, ar kuriem tiek uzlikti sodi, pēc savas juridiskās būtības ir pielīdzināmi
pirmās instances krimināltiesas spriedumiem. Tātad pēc sava rakstura tie ir
jurisdikcijas akti. Tomēr, tā kā tie nāk no administratīvām iestādēm, tie nav tīri
jurisdikcijas akti, bet ir administratīvi jurisdiktīvi akti.8

Raksturojot administratīvo sodu procesa vēsturisko attīstību, minams, ka
Prūsijā jau ar 1852. gadā izdotu likumu tika likts stabils pamats policijas soda pa-
vēļu institūtam. “Nedaudzos gados policijas jurisdikcija /../ pārkāpumu lietās tika
attiecināta /../ ar[ī] uz pārējām jaunpievienotām zemēm, līdz kamēr ar vācu vis-
pārīgā kriminālprocesa likuma ieviešanu 1877. g. 1. februārī tā dabūja savu pil-
nīgu atzīšanu visas Vācijas mērogā.”9 Arī Latvijā līdz Otrajam pasaules karam bija
pazīstama administratīvā sodīšana. “Pietiek tikai norādīt uz Kr[imināl]pr[ocesa]
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5 Sk. Ūdris T. Ierosinājums par administratīvi–policejiskās jurisdikcijas ievešanu Latvijā
kriminālpārkāpumu lietās. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1920–1940, 9. sējums: 1930. Fak-
similizdevums. Sast. A. Šmite, atb. red. S. Terihova; Latvijas Republikas Tieslietu ministrija,
Senatora Augusta Lēbera fonds. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004, 258.–293. lpp.; Ripke N.
Tiesa un administratīvā sodīšana. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1936. Rīga: Tieslietu minis-
trijas izdevums, 1936, 705. lpp.; Zilferts F. Pie jautājuma par administratīvo sodīšanu un
administratīvām tiesām. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1937. Rīga: Tieslietu ministrijas iz-
devums, 1937, 145.–153. lpp.
6 Kalacs J. Administratīvā sodīšana Austrijā. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1937. Rīga:
Tieslietu ministrijas izdevums, 1937, 731.–732. lpp.
7 Ripke N. Tiesa un administratīvā sodīšana. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1936. Rīga:
Tieslietu ministrijas izdevums, 1936, 705. lpp.; Zilferts F. Pie jautājuma par administratīvo
sodīšanu un administratīvām tiesām. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1937. Rīga: Tieslietu
ministrijas izdevums, 1937, 153. lpp.
8 Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Administratīvo tiesību kursa vispārīgā
daļa. Rīga, 1938, 206. lpp.
9 Ūdris T. Ierosinājums par administratīvi–policejiskās jurisdikcijas ievešanu Latvijā krimi-
nālpārkāpumu lietās. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1920–1940, 9. sējums: 1930. Faksimil-
izdevums. Sast. A. Šmite, atb. red. S. Terihova; Latvijas Republikas Tieslietu ministrija,
Senatora Augusta Lēbera fonds. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004, 263.–264. lpp.



lik[uma] 1155. p. (kas ievests kopš 1864. g.) un pielikumā pie tā norādītiem pārkā-
pumiem, kas vērsti pret sabiedrisko labierīcību un kārtību, lai konstatētu, ka
attiecībā uz to apkarošanu viscaur ir leģitimēts administratīvās sodīšanas prin-
cips.”10 Administratīvā sodīšana Latvijā laikā starp pasaules kariem izplatījās
arvien vairāk.11 Ja 1921. gadā bija samērā nedaudz gadījumu, kad bija pieļaujama
administratīvā sodīšana, tad 1936. gadā administratīvā vara jau varēja uzlikt
sodus vairāk nekā 60 likumos paredzētu gadījumu.12

Sodu piemērošana tika nodota valsts pārvaldei lietderības apsvērumu dēļ, jo
tika uzskatīts, ka valsts pārvalde pārkāpumu lietas var izskatīt ātrāk, lētāk un
efektīvāk nekā tiesa. Tā K. Dišlers skaidroja, ka lielākā daļa pārkāpumu lietu, kurās
sodi tiek uzlikti administratīvā kārtā, ir vienkāršas, un lietas apstākļi diezgan bieži
tiek konstatēti ar policijas sastādītu protokolu. Atstājot šīs lietas valsts pārvaldes
iestāžu izlemšanā, tiek panākta ievērojama ekonomija tiesu darbā.13

Mūsdienās vairākās kontinentālās Eiropas valstīs (piem., Francijā, Spānijā,
Beļģijā, Igaunijā) administratīvo sodu tiesības vēl arvien vērtē kā vienotās sodu
sistēmas neatņemamu daļu. Savukārt citās valstīs (piem., Vācijā, Lietuvā, Balt-
krievijā, Moldovā, Austrijā) administratīvo sodu tiesības laika gaitā ir ieguvušas
daudz lielāku autonomiju no krimināltiesībām un pašreiz attīstās neatkarīgi no
tām.14 Latvija pieder pie otrās grupas valstīm.

Nosakot, vai pārkāpumu var atzīt par administratīvi sodāmu, vai arī tas izska-
tāms kriminālprocesuālā kārtībā, kā kritērijs izmantojams pārkāpuma smagums15,
no kura izriet par to uzliekamais sods.16 Valsts pārvaldes kompetencē soda piemē-
rošanai nododami mazāk kaitīgie pārkāpumi, par kuriem tādēļ piemērojams
vieglāks sods. Par naudas sodu, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir noteikusi,
ka tā uzlikšanu var nodot valsts pārvaldes kompetencē, ja vien tiek nodrošināta
iespēja attiecīgo valsts pārvaldes iestādes lēmumu pārsūdzēt tiesā.17 Savukārt, tā
kā saskaņā ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas18
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10 Ūdris T. Ierosinājums par administratīvi–policejiskās jurisdikcijas ievešanu Latvijā krimi-
nālpārkāpumu lietās. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1920–1940, 9. sējums: 1930. Faksimil-
izdevums. Sast. A. Šmite, atb. red. S. Terihova; Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Sena-
tora Augusta Lēbera fonds. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004, 262. lpp.
11 Ripke N. Tiesa un administratīvā sodīšana. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis: 1936. Rīga: Ties-
lietu ministrijas izdevums, 1936, 714. lpp.
12 Turpat, 690.–691. lpp.
13 Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Administratīvo tiesību kursa vispārīgā
daļa. Rīga, 1938, 206. lpp.
14 Judins A. Pārskats par ārvalstu pieredzi administratīvās atbildības regulējumā. Pieejams:
http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=2300 (skatīts 24.11.2010.).
15 Feltes T. Criminal Offences and Administrative Offences in the Criminal Justice System.
Paper for the Seminar on Penal Reform by the Council of Europe and Ministry of Justice and
Administration, Republic of Slovenia. Ljubljana, Slovenia, 23–25 november 1992. Pieejams:
http://www.thomasfeltes.de/htm/Ljubljana1992.htm (skatīts 20.11.2010.); sal. Widder-
shoven R. Encroachment of Criminal Law in Administrative Law in the Netherlands. Pieejams:
http://www.ejcl.org./64/art64–25.doc (skatīts 23.11.2010.).
16 Judins A. Pārskats par ārvalstu pieredzi administratīvās atbildības regulējumā.
http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=2300 (skatīts 24.11.2010.).
17 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 24.02.1994. spriedums lietā “Bendenoun v. France” (iesnie-
guma Nr. 12547/86).
18 Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Latvijas Vēstnesis, Nr. 143,
13.06.1997.



(turpmāk – Eiropas Cilvēktiesību konvencija) 5. panta 1. punkta “a” apakšpunktu
brīvības atņemšanas sodu var piespriest tikai tiesa, brīvības atņemšanu (pie-
mēram, arestu) kā administratīvā soda veidu valsts pārvaldes iestāde piemērot
nevar, to dara vispārējās jurisdikcijas tiesa.

Vienlaikus jāatzīmē, ka pārkāpumi, kas konkrētā valstī tiek klasificēti kā admi-
nistratīvi, tomēr var tikt uzskatīti par krimināliem pārkāpumiem Eiropas Cilvēk-
tiesību konvencijas izpratnē. Krimināllieta Eiropas Cilvēktiesību konvencijas
izpratnē ir no nacionālajām tiesībām autonoms jēdziens.19 Eiropas Cilvēktiesību
tiesa savā praksē ir noteikusi trīs alternatīvus kritērijus, pēc kuriem nosakāms,
vai administratīvā pārkāpuma lietai ir krimināllietas pazīmes. Šie kritēriji ir:
1) pārkāpuma klasifikācija konkrētās valsts tiesībās, klasificējot to tikai ar admi-
nistratīvajām tiesībām, tikai ar krimināltiesībām vai ar abām kopā; 2) pārkāpuma
raksturs; 3) soda atbilstība kriminālsfērai.20 Tā Eiropas Cilvēktiesību tiesa 1995.
gada 23. oktobra spriedumā lietā “Pfarrmeier v. Austria” 21 konstatēja, ka par krimi-
nālu pārkāpumu minētās konvencijas izpratnē ir uzskatāma autovadītāja
atteikšanās no alkohola pārbaudes, kas Austrijā tiek klasificēta kā administratīvs
pārkāpums. Eiropas Cilvēktiesību tiesas izpratnē uz atbilstību kriminālsfērai
norādīja nacionālajos tiesību aktos lietotā terminoloģija un naudas soda iespējamā
aizstāšana ar apcietinājumu. Savukārt Satversmes tiesa 2002. gada 20. jūnija
sprieduma lietas Nr. 2001–17–0106 motīvu daļas 6.1. apakšpunktā norādījusi:
“Analizējot APK regulētās administratīvo pārkāpumu lietas, redzams, ka daļā no
tām kā sankcija ir paredzēts naudas sods vai arests. Gan naudas sodam, gan ares-
tam piemīt kriminālsfēras sankcijai raksturīgais sodošais raksturs, līdz ar to šīs
sankcijas atbilst krimināllietas sankcijai. /../ Tāpat daļu no administratīvo pārkā-
pumu lietām, piem., transportlīdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu /../ iespaidā
/../, valsts tiesību sistēma attiecina gan uz administratīvo tiesību, gan krimināl-
tiesību sfēru /../. Tādējādi /../ minētajos gadījumos par attiecīgu administratīvu
pārkāpumu sodītās personas tiesības tiek aizsargātas ar Eiropas Cilvēktiesību
konvencijas 6. pantu un tās 7. protokola 2. pantu.”22 Tomēr attiecīgo minētās kon-
vencijas garantiju piemērošana nenozīmē, ka lieta nacionālajās tiesībās jāattiecina
uz kriminālprocesu, sodītajai personai vienīgi ir jābūt iespējai izmantot attiecīgās
garantijas.23
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19 Lench P. Taking a Case to the European Court of Human Rights. London: Blackstone Press
Limited, 2001, p.133.
20 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 08.06.1976. spriedums lietā “Engel and others v. the Nether-
lands” (iesnieguma Nr. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72).
21 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 23.10.1995. spriedums lietā ”Pfarrmeier v. Austria” (iesnie-
guma Nr. 16841/90).
22 Satversmes tiesas 20.06.2002. spriedums lietā Nr. 2001–17–0106 “Par Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otrās daļas un 280. panta pirmās daļas 4. punkta
daļā, kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā
soda uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbil-
stību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam”. Latvijas
Vēstnesis, Nr. 95, 26.06.2002.
23 Sk.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Third edition by
P. van Dijk, G. J. H. van Hoof. Kluwer Law International, The Hague–London–Boston, 1998,
p. 410.



No administratīvo sodu tiesību jēdziena izriet, ka šo sodu piemērošana ir valsts
pārvaldes iestāžu kompetencē. Tomēr PSRS laikā izstrādātajā LAPK izmantota cita
pieeja administratīvās atbildības definēšanā. Minētajā kodeksā administratīvā
atbildība netika obligāti saistīta ar lietu nodošanu valsts pārvaldes (nevis tiesas)
kompetencē, bet tikai ar pārkāpuma samērā nelielo kaitīguma pakāpi, kuras dēļ
nav nepieciešams par šo pārkāpumu paredzēt kriminālatbildību.24

Latvijā joprojām pastāv no PSRS mantotā sistēma, ka sodus par administratī-
vajiem pārkāpumiem piemēro gan valsts pārvaldes iestādes, gan tiesneši. Saskaņā ar
Ministru kabinetā apstiprināto Administratīvo sodu likuma koncepciju Latvijā nā-
kotnē nav paredzēts saglabāt pašlaik LAPK 213. pantā paredzēto lietu kategoriju –
lietas, kuras izskata tiesa (tiesneši). Tomēr pats apstāklis, ka sodus par pārkā-
pumiem ar nelielu kaitīguma pakāpi piemēro tiesa, nav nekas neparasts. Parasti
gan, izņemot bijušās PSRS telpu, nedz atbildību, nedz pārkāpumus šādā gadījumā
nedēvē par administratīviem.25 Tā, piem., Igaunijā atbilstoši tās jaunradītajam
regulējumam sodus par pārkāpumiem var piemērot gan valsts pārvaldes iestādes,
gan tiesas, bet šie pārkāpumi netiek saukti par administratīviem pārkāpumiem.26

Turklāt saskaņā ar Igaunijas Pārkāpumu procesa kodeksa27 2. pantu uz pārkāpumu
procesu, ņemot vērā tā specifiku, atbilstoši attiecināmas kriminālprocesu regulē-
jošās normas.

Savukārt Latvijā vienas un tās pašas LAPK procesuālās normas regulē lietu
izskatīšanu valsts pārvaldes iestādēs un rajona (pilsētas) tiesās. Iestāžu lēmumi
administratīvo pārkāpumu lietās (administratīvie akti) saskaņā ar spēkā esošo
regulējumu pagaidām vēl ir pārsūdzami administratīvo tiesu sistēmā APL28 pare-
dzētajā kārtībā.29 Tādējādi Latvijā LAPK 213. pantā paredzētās lietas nevar nodalīt
no administratīvo sodu procesa.

Ņemot vērā iepriekšminēto, var secināt, ka administratīvo sodu process vēstu-
riski ir veidojies kā kriminālprocesa paveids un pēc savas būtības joprojām ir tuvs
kriminālprocesam, lai gan ieguvis patstāvīgu tiesisko regulējumu un piesaisti
administratīvajam procesam. Latvijā no PSRS laikiem par administratīvo sodu
procesam piederīgām tiek uzskatītas lietas, kurās sodus piemēro tiesneši, lai gan
pēc būtības šādas lietas nav administratīvas. Vienlaikus jāatzīmē, ka, ņemot vērā
administratīvo pārkāpumu lietu līdzību ar krimināllietām, likumdevējs, saskaņā ar
spēkā esošiem grozījumiem LAPK, ir ieplānojis no 2012. gada visu administratīvo
pārkāpumu lietu kontroli nodot vispārējās jurisdikcijas tiesām (sk. LAPK pārejas
noteikumu 13. punktu). Tomēr arī pēc administratīvo pārkāpumu lietu pakļautības
maiņas administratīvo tiesu atziņas šajās lietās būs aktuālas, īpaši ņemot vērā,
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24 Sk. Bišers I., Pāže A. Administratīvā atbildība. Rīga: Avots, 1988, 10. lpp.
25 Judins A. Pārskats par ārvalstu pieredzi administratīvās atbildības regulējumā. Pieejams:
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28 Administratīvā procesa likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 164, 14.11.2001.
29 No 2012. gada paredzēts pārsūdzības par valsts pārvaldes iestāžu lēmumiem administra-
tīvo pārkāpumu lietās nodot vispārējās jurisdikcijas tiesu kompetencē. Taču vēl nav izstrā-
dāts tiesiskais regulējums, kuram atbilstoši šīs lietas tiks izskatītas.



ka Administratīvo sodu procesa likums, kas regulētu administratīvo pārkāpumu
lietu procesu gan iestādē, gan tiesā, ievērojot šo lietu krimināltiesisko dabu, kā arī
administratīvi tiesiskos elementus, tā arī joprojām nav izstrādāts.

1.2. Administratīvo sodu procesa regulējums
Šobrīd Latvijā administratīvo sodu tiesības pamatā nosaka LAPK, kas ir pie-

ņemts 1984. gadā kā Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Administratīvo
pārkāpumu kodekss. Jau sākotnēji tas nebija pilnīgs, un atsevišķi tā procesuālie
noteikumi izpelnījās kritiku tiesību doktrīnā.30 Turklāt līdz ar sabiedriskās un
tiesiskās iekārtas maiņu, kas sekoja Latvijas neatkarības atjaunošanai, un dau-
dziem savstarpēji nesaskaņotiem un fragmentāriem grozījumiem LAPK ir morāli
un fiziski novecojis, tāpēc praksē vēl joprojām nākas risināt virkni kolīziju starp
kodeksa un APL normām. Pēc autoru ieskata, šo problēmu neapšaubāmi novērstu
Administratīvo sodu procesa likuma pieņemšana. Administratīvo pārkāpumu
process iestādē ir administratīvais process, tādēļ šajās lietās kā vispārīgās tiesību
normas – pretstatā LAPK normām kā speciālajām normām – piemērojamas APL
normas. APL ir piemērojams tiktāl, ciktāl speciālās LAPK normas nenosaka citu
regulējumu.31

Arī administratīvajā tiesā tās lietas, kurās iesniegts pieteikums par iestādes lē-
mumu administratīvā pārkāpuma lietā (administratīvo aktu), izskatāmas APL un
LAPK paredzētajā kārtībā.32

Ministru kabinetā ir apstiprināta Administratīvo sodu likumprojekta kon-
cepcija,33 saskaņā ar kuru paredzēts izstrādāt jaunu Administratīvo sodu likumu
un Administratīvo sodu procesa likumu. Paredzēts, ka šie likumi aizstās LAPK.
Taču jauno likumu izstrāde notiek ļoti lēni, un tuvāko gadu laikā LAPK aizstāšana
ar jauniem likumiem nav sagaidāma, proti, ne ātrāk par 2012. gadu, jo 2009. gada
maijā Ministru kabinets pagarināja termiņu Administratīvo sodu likumprojekta
izstrādei. Drīzāk sagaidāma kodeksa procesuālo normu papildināšana.

LAPK 9. panta pirmā daļa noteic, ka par administratīvo pārkāpumu atzīstama
prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bez-
darbība, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības
un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību un par kuru likumā paredzēta adminis-
tratīvā atbildība. Panta trešā daļa noteic, ka paaugstinātas bīstamības avota īpaš-
nieka (valdītāja) administratīvās atbildības īpatnības var noteikt citos likumos.
Kodeksa 5. pantā pašvaldības domei (padomei) paredzētas tiesības, izdodot
saistošus noteikumus, paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu. Tādē-
jādi administratīvos pārkāpumus un sodus nosaka kodekss, citi likumi, kā arī
pašvaldību saistošie noteikumi.
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30 Kritiku par tautas tiesnešu pieņemto lēmumu nepārsūdzamību sk. Bišers I., Pāže A.
Administratīvā atbildība. Rīga: Avots, 1988, 113. lpp.
31 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.06.2007. spriedums lietā
Nr. SKA–264/2007; 03.03.2009. spriedums lietā Nr. SKA–12/2009. Nepublicēti.
32 Sk. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.11.2009. lēmumu lietā
Nr. SKA–791/2009. Jurista Vārds, Nr. 50 (593), 15.12.2009.
33 Administratīvo sodu likumprojekta koncepcija (apstiprināta ar Ministru kabineta 28.07.2006.
rīkojumu Nr. 568). Pieejams: http://ppd.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=4799 (ska-
tīts 20.04.2010.).



1.3. Administratīvās atbildības par ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumiem specifika

Kodeksā ir īpaša nodaļa, kas paredz atbildību par administratīvajiem pārkāpu-
miem ceļu satiksmē. Atbildība par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē
paredzēta LAPK desmitajā “a” nodaļā.

LAPK noteic gan materiālās administratīvo sodu tiesības, gan lietvedības kār-
tību administratīvo pārkāpumu lietās. Turklāt attiecībā uz administratīvajiem pār-
kāpumiem ceļu satiksmē ir vairāki izņēmumi no vispārējās lietvedības kārtības.

Par vairākiem pārkāpumiem, ja pastāv atsevišķas kvalificējošas pazīmes, admi-
nistratīvās atbildības vietā piemērojama kriminālatbildība. Piem., saskaņā ar
Krimināllikuma 262. panta pirmo daļu par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola,
narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā, paredzēta kriminālatbildība. Ja tas izdarīts pirmo reizi gada
laikā, tad iestājas administratīvā atbildība. Tādējādi izpaužas administratīvās
atbildības ciešā saite ar kriminālatbildību.

Šī saite gan nav optimāli izveidota. Vairākos gadījumos vadītājam ir izdevīgāk,
ja viņu sauc pie kriminālatbildības, nevis administratīvās atbildības. Tā ir tādēļ,
ka kriminālatbildības piemērošanas gadījumā iespējams piemērot sodu, kas ir
mazāks par konkrētās normas sankcijā paredzēto, noslēgt izlīgumu, kā arī pie-
mērot citus pārkāpējam izdevīgus nosacījumus. Savukārt administratīvās atbil-
dības piemērošanas gadījumā nevar noteikt sodu, kas mazāks par konkrētās
normas sankcijā paredzēto, kā arī nevar atbrīvot no administratīvās atbildības,
izņemot LAPK 21. panta gadījumā. Līdz ar to praksē kriminālsods ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumu gadījumos var būt mazāks par administratīvo sodu.34

CSL35 VII nodaļa paredz administratīvās atbildības īpatnības ceļu satiksmes
drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumos. Galvenās īpat-
nības ir iespēja piemērot sodu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkā-
pumiem vadītājam, kurš neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, kā arī īpatnības
attiecībā uz pārkāpumiem, kuri fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem bez transport-
līdzekļa apturēšanas.

CSL 43.2 pants paredz, ka gadījumā, ja pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas no-
teikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā,
sodu var uzlikt bez vadītāja klātbūtnes. Administratīvā pārkāpuma protokols,
kurā ietverts arī lēmums par personas sodīšanu, tiek noformēts divos eksem-
plāros. Lēmumu par soda uzlikšanu piestiprina pie automašīnas priekšējā stikla.
Šā eksemplāra uzdevums ir darīt zināmu transportlīdzekļa vadītājam administra-
tīvā akta saturu. Savukārt otrs eksemplārs tiek glabāts institūcijā, kas pieņēmusi
lēmumu par naudas soda uzlikšanu.36 Tas administratīvā pārkāpuma protokola
eksemplārs, kas tiek piestiprināts pie personas transportlīdzekļa vējstikla, tiek
iegūts ar paškopējošā papīra palīdzību (Ministru kabineta 2006. gada 7. marta
noteikumu Nr.182 “Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma pro-
tokols–paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
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34 Par šo problēmu plašāk sk. Judins A. Kriminālatbildība par transportlīdzekļa vadīšanu
reibumā. Jurista Vārds, Nr. 30, 28.07.2009. un Nr. 33, 18.08.2009.
35 Ceļu satiksmes likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 274/276, 21.10.1997.
36 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 11.01.2005. spriedums lietā
Nr. SKA–8/2005. Nepublicēts.



pārkāpšanu”37 5. punkts). Tāpēc ir iespējams, ka nokopētajā protokola eksemplārā
protokola sastādītāja rakstības stila dēļ var ieviesties kļūdas.

Tieši tāda situācija bija konstatēta kādā administratīvā pārkāpuma lietā, proti,
pirmajā protokola eksemplārā, kas glabājās policijā, bija skaidri redzams, ka ir
izsvītrota LAPK 149.31 panta astotā daļa, bet otrajā, tas ir, nokopētajā un pie
personas transportlīdzekļa vējstikla piestiprinātajā eksemplārā, šis izsvītrojums
nebija saskatāms. Līdz ar to radās jautājums, vai persona ir saucama pie admi-
nistratīvās atbildības atbilstoši minētajai tiesību normai. No Senāta sprieduma
secināms, ka, tā kā protokols ir tikai viens no dokumentiem lietā, jāvērtē, vai no
citiem lietas materiāliem ir izsecināmas piemērotās tiesību normas. Konkrētajā
lietā augstāka iestāde apstrīdēšanas lēmumā bija norādījusi, pēc kādas tiesību
normas persona ir saucama pie administratīvās atbildības. Tādējādi nesakritības
protokolos tika novērstas ar apstrīdēšanas lēmumu.38

Gadījumā, kad sods tiek piemērots bez vadītāja klātbūtnes, tiek sodīts tran-
sportlīdzekļa vadītājs, bet šī persona netiek noskaidrota. Līdz ar to sods būtībā
tiek uzlikts neidentificētai personai. Tomēr, ja par apstāšanās vai stāvēšanas no-
teikumu pārkāpšanu uzliktais naudas sods nav samaksāts LAPK noteiktajā ter-
miņā, tas piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja, turētāja), izņemot
gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpaš-
nieka (turētāja, valdītāja) valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ. Tādē-
jādi, ja vien vadītājs pats labprātīgi nesamaksā sodu, tad sekas, ieskaitot pienā-
kumu samaksāt sodu, iestājas transportlīdzekļa īpašniekam. Tieši šā iemesla dēļ
iestādei nav praktiskas nepieciešamības noskaidrot transportlīdzekļa vadītāja
personu. Sistēmas īpatnība turklāt ir tāda, ka transportlīdzekļa īpašniekam netiek
atzītas tiesības pārsūdzēt lēmumu par soda uzlikšanu, jo sodīts ir nevis īpašnieks,
bet vadītājs; šāda problēma, protams, nepastāv gadījumos, kad īpašnieks atzīst
sevi par vadītāju. Transportlīdzekļa īpašniekam (kurš nav vadītājs) tiek atzītas
tiesības pārsūdzēt vienīgi paziņojumu par nesamaksāto naudas sodu. Šajā stadijā
īpašniekam gan ir jēga norādīt vienīgi uz to, ka transportlīdzeklis nav atradies
īpašnieka valdījumā citas personas prettiesiskas rīcības dēļ. Ja nav konstatējams
šis apstāklis, īpašniekam nākas samaksāt sodu. Pēc tam viņš var regresa kārtībā
piedzīt to no vadītāja.

Arī CSL 43.6 pants paredz soda piemērošanu vadītajam, kura persona netiek
noskaidrota. Šis pants paredz īpatnības administratīvajā procesā attiecībā uz
pārkāpumiem, kuri fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem (tā sauktie fotoradari), ne-
apturot transportlīdzekli. Atbilstoši šā panta regulējumam par pārkāpumu, kas
fiksēts ar fotoradaru, neapturot transportlīdzekli, piemēro tikai vadītājam pare-
dzēto minimālo naudas sodu. Tādējādi netiek piemērota tiesību atņemšana. Tas
ir saprotami, jo tiesības atņem konkrētam vadītājam, bet, neapturot transport-
līdzekli, vadītāja persona netiek noskaidrota. Šādā gadījumā lēmumu uzreiz
nosūta transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam). No transportlīdzekļa
īpašnieka tas arī piedzenams, ja nav samaksāts termiņā, tāpat kā tas ir jau apska-
tītajā kārtībā par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. Faktiski gan
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37 Ministru kabineta 07.03.2006. noteikumi Nr. 182 “Kārtība, kādā noformējams administra-
tīvā pārkāpuma protokols–paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas no-
teikumu pārkāpšanu”. Latvijas Vēstnesis, Nr. 41, 10.03.2006.
38 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 28.05.2009. sprieduma lietā
Nr. SKA–151/2009 7. punkts. Pieejams: www.tiesas.lv



iestāde nemaz necenšas patiešām piedzīt sodu, bet transportlīdzekļu un to
vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā
izdara atzīmi par aizliegumu līdz naudas soda samaksai veikt valsts tehnisko
apskati, pārreģistrēt transportlīdzekli. Īpašnieks būs spiests samaksāt sodu, ja
vēlēsies veikt tehnisko apskati vai pārreģistrēt transportlīdzekli. Viņam atliek
vienīgi regresa kārtībā pieprasīt no transportlīdzekļa vadītāja segt zaudējumus.
Īpašniekam sekas neiestājas, ja tiek konstatēts, ka pārkāpuma izdarīšanas brīdī
transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka (turētāja, valdītāja) valdījumā citas per-
sonas prettiesisku darbību, piem., zādzības dēļ.

Apskatītās īpatnības ļoti atvieglo iestāžu darbu, jo nav jānoskaidro vadītājs un
vienlaikus ir skaidrs, kam nosūtīt “rēķinu”. Arī ar soda piedziņu nav jānodarbojas,
jo īpašnieks būs spiests to “labprātīgi” samaksāt, ja vien nebūs ar mieru pēc teh-
niskās apskates termiņa beigām atteikties no transportlīdzekļa ekspluatācijas. Šīs
īpatnības acīmredzami ir veidotas, balstoties tieši un vienīgi uz soda piemēro-
šanas un iekasēšanas efektivitātes apsvērumiem (sīkāk sk. 6. nodaļu).

Nereti personas, kuras tiek sauktas pie administratīvās atbildības par ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumiem, procesā iebilst arī par to, ka konkrētā ceļa
zīme, kuru persona ir pārkāpusi un par kuru persona tiek saukta pie atbildības,
nav uzstādīta tiesiski.

Vispārīgi personai ir tiesības iesniegt pieteikumu par ceļa zīmes kā vispārīgā
administratīvā akta tiesiskuma izvērtējumu.39 Nereti pieteikumā vai citā proce-
suālā dokumentā personas arī vispārīgi izsaka savu neapmierinātību ar ceļa zīmi
(tās nepamatotu atrašanos konkrētā vietā), par kuras pārkāpšanu personas ir tiku-
šas sodītas. Tomēr šādā gadījumā kopā ar pieteikumu par lēmumu sakarā ar
administratīvā soda atcelšanu tiesai nav pamata vērtēt personas iebildumus par
ceļa zīmi, jo administratīvais process par ceļa zīmi un par sodu ir nošķirami
vairāku iemeslu dēļ. Proti, par ceļa zīmju uzstādīšanu neatbild ceļu policija, uz ceļa
zīmēm attiecas ārpustiesas izskatīšanas kārtības ievērošana, kas attiecīgi nav
veicama ceļu policijas iestāžu sistēmā, ceļa zīmju pārsūdzēšanā īpaši aktuāls un
diskutabls ir subjektīvo publisko tiesību aspekts, tā kā jebkuru ceļa zīmi nevar
pārsūdzēt jebkura persona, kā arī, lai varētu apstrīdēt/pārsūdzēt izvietoto ceļa
zīmi kā vispārīgo administratīvo aktu, jāievēro administratīvo aktu apstrīdē-
šanas/pārsūdzēšanas termiņi.40 Tādējādi, ja persona vēlas iebilst pret uzstādīto
ceļa zīmi vai iestādes lēmumu, ar kuru ceļa zīme uzstādīta, personai jāuzsāk cits
(no piemērotā administratīvā soda procesa neatkarīgs) administratīvais process.

Tā kā administratīvo pārkāpumu lietas ir uzskatāmas par krimināllietām Eiro-
pas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta izpratnē,41
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39 Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003, 118. lpp.; Schmidt R.
Allgemeines Verwaltungsrecht. 11. Auflage. Grasberg bei Bremen: 2007, S. 157, 188–189;
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 07.03.2008. lēmuma lietā
Nr. SKA–213/2008 7. punkts . Pieejams: www.tiesas.lv
40 APL 79. panta pirmā daļa, 188. panta otrā, trešā daļa, tas ir, tā kā ceļa zīme tiek paziņota ar
tās izlikšanu un tajā nav norādīta tās apstrīdēšanas/pārsūdzēšanas kārtība, tā ir apstrīdama/
pārsūdzama viena gada laikā no tās paziņošanas (sal. Maurer H. Allgemeines Verwaltungs-
recht. 14. Auflage, München: Verlag C. H. Beck, 2002, S. 209. Citēts pēc: Briede J. Vispārīgais
administratīvais akts. Likums un Tiesības, 2009, Nr. 4 (116)).
41 Satversmes tiesas 20.06.2002. sprieduma lietā Nr. 2001–17–0106 “Par Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta otrās daļas un 280. panta pirmās daļas 4. punkta daļā,
kas nosaka, ka tiesas spriedums lietā par amatpersonas lēmumu par administratīvā soda



personai, kura tiek saukta pie administratīvās atbildības, kā norādīts iepriekš
(sk. sadaļu par administratīvo sodu vietu tiesību sistēmā), jābūt nodrošinātām
kriminālprocesuālām garantijām.

Pie tādām pieskaitāms nevainīguma prezumpcijas princips, tostarp princips,
ka visas pamatotās šaubas interpretējamas par labu personai (lat. val. – in dubio
pro civis) (sk. 3. nodaļas 7. punktu), prasība pēc tiesību normu skaidrības (“nav
soda bez likuma”; sods tiek piemērots tikai par tādu personas rīcību, kas ir likuma
pārkāpums, un ja sods par to ir paredzēts likumā jeb aizliegums piemērot admi-
nistratīvo sodu tādiem lietas apstākļiem, kurus likumdevējs ar likumu nav vēlējies
atzīt par administratīvi sodāmiem), analoģijas aizliegums (nepieļaujamība tie-
siskās sekas pārnest pēc analoģijas uz tādu lietu, kurā nav likumā noteikta admi-
nistratīvā pārkāpuma sastāva),42 kā arī tiesību normu atpakaļvērsta spēka
aizliegums (administratīvajai atbildībai ir jābūt fiksētai pirms administratīvā
pārkāpuma izdarīšanas; nevar sodīt personu par darbību, kas tās izdarīšanas brīdī
nebija tiesiski sodāma;43 tiesību normu izmaiņu rezultātā nevar personai noteikt
bargāku sodu nekā tas, kāds bijis paredzēts tiesību normā pārkāpuma izdarīšanas
laikā),44 dubultās sodīšanas aizlieguma princips (ne bis in idem), kā arī virkne
procesuālo tiesību (tiesības uz aizstāvību, uzklausīšanu utt.) (sk. nodaļu par
tiesībām uz taisnīgu tiesu). LAPK minētās garantijas atspoguļotas, piem.,
7. pantā (nevienam nevar piemērot ietekmēšanas līdzekli par administratīvo
pārkāpumu citādi, kā uz likuma pamata un likumā noteiktajā kārtībā), 32. pantā
(soda piemērošana), 237. pantā (lietvedības uzdevumi administratīvo pārkāpumu
lietās).45
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uzlikšanu ir galīgs, un Latvijas Civilprocesa kodeksa 239. panta ceturtās daļas atbilstību
Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 92. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiro-
pas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam” secinājumu daļas
6.1. punkts. Latvijas Vēstnesis, Nr. 95, 26.06.2002.
42 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.01.2009. spriedums lietā
Nr. SKA–45/2009. Pieejams: www.tiesas.lv
43 Schwacke P. Recht der Ordnungswidrigkeiten. 4. Auflage. Deutscher Gemeindeverlag
Kohlhammer, 2006, S. 7.
44 Izvērsti par minētajām kriminālprocesuālajām garantijām sk. Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departamenta 13.12.2007. spriedumu lietā Nr. SKA–511/2007. Pieejams:
www.tiesas.lv
45 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta interpretācija par minētajām
tiesību normām minēto kriminālprocesuālo garantiju kontekstā sk. 26.01.2009. spriedumā
lietā Nr. SKA–45/2009 un 13.12.2007. spriedumā lietā Nr. SKA–511/2007. Pieejami:
www.tiesas.lv



2. nodaļa
Administratīvā pārkāpuma lietvedības stadijas

Administratīvā pārkāpuma lietvedības stadiju iedalījuma pamatā ir noteiktā
lietas izskatīšanas brīdī izvirzītie un sasniegtie uzdevumi, veiktās procesuālās
darbības un šo darbību īstenošanas dalībnieki un sastādītie dokumenti.46 Katrā
no posmiem administratīvā pārkāpuma dalībnieki veic noteiktu rīcību. Adminis-
tratīvā pārkāpuma lietvedību var iedalīt vairākās stadijās.

2.1. Administratīvā pārkāpuma lietas ierosināšanas stadija

2.1.1. Sastādīto dokumentu veidi un pārsūdzības kārtība
LAPK 238.1 pants regulē lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā.

Minētā panta pirmā daļa noteic, ka šā kodeksa 247. pantā minētajām personām
(personām, kas kompetentas sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu),
ja tās saņēmušas pieteikumu vai citus materiālus par administratīvo pārkāpumu,
jāsastāda administratīvā pārkāpuma protokols vai jāpieņem viens no šādiem
lēmumiem:

1) par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā;
2) par atteikšanos uzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā;
3) par materiālu nosūtīšanu pēc piekritības;
4) par materiālu nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma

izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, ja pār-
kāpumu izdarījis nepilngadīgais vecumā no 11 līdz 14 gadiem.

Minētā panta otrās daļas otrais teikums paredz, ka lēmumu var noformēt kā
atsevišķu dokumentu vai rezolūciju.

Senāts 2006. gada 14. marta lēmumā lietā Nr. SKA–190 pamatoti norādījis, ka
no kodeksa 238.1 panta pirmās daļas izriet, ka protokola sastādīšana ir darbība,
kas aizvieto formālo lēmumu par lietvedības uzsākšanu. Citiem vārdiem, proto-
kola sastādīšana ir nevis formāls, bet neformāls lēmums par lietas ierosināšanu,
kas izpaužas darbībās – protokola sastādīšanā.47 Attiecīgi atteikšanās sastādīt
protokolu vērtējama kā lēmums par atteikšanos ierosināt lietu.48

Tādējādi LAPK paredz divus veidus kā ierosināt lietvedību administratīvā
pārkāpuma lietā:

1) sastādīt pārkāpuma protokolu (LAPK 238.1 panta pirmās daļas ievaddaļa);
2) pieņemt attiecīgu lēmumu (LAPK 238.1 panta pirmās daļas 1. punkts).
Senāts no minētajām tiesību normām arī secinājis, ka ziņu saņemšana par

administratīvo pārkāpumu var būt pietiekama, lai sāktos LAPK 37. panta pirmajā
daļā minētais noilguma termiņš, tikai tad, ja šīs ziņas ir nostiprinātas noteiktā
procesuālā formā. Administratīvo pārkāpumu lietvedībā šī forma ir administratīvā
pārkāpuma protokols vai lēmums par administratīvā pārkāpuma lietvedības
ierosināšanu. Kopš šā brīža administratīvais pārkāpums ir atklāts, respektīvi,
iestādei ir ienākušas ziņas par administratīvo pārkāpumu, un četru mēnešu laikā
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iestādei jāpieņem lēmums par personas sodīšanu vai cits lēmums. Arī persona,
pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, var paļauties, ka tiesiskā
noteiktība iestāsies četru mēnešu laikā, respektīvi, persona tiks vai netiks sodīta
vai lietvedība tiks izbeigta. Jebkādas iestādes rīcībā nonākušas ziņas par iespē-
jamu administratīvu pārkāpumu bez to procesuālas noformēšanas šādu noteiktību
nerada un nav pietiekamas, lai iesāktos noilguma tecējums. Tādējādi jēdziens
“atklāšanas diena” ir izprotams kā diena, kad iestāde sastādījusi administratīvā
pārkāpuma protokolu vai pieņēmusi lēmumu uzsākt administratīvā pārkāpuma
lietvedību. Vienlaikus iestāde nevarētu ļaunprātīgi vilcināties ar administratīvā
pārkāpuma protokola sastādīšanu vai lēmuma pieņemšanu.49

Tādējādi lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā tiek uzsākta ar ziņu
saņemšanu par pārkāpumu un to noformēšanu atbilstošā procesuālā formā:
ar administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanu vai ar lēmumu par lietvedības
uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā. Tā tiesa kādā lietā atzina, ka uz
policijas inspektora ziņojuma uzrakstītā atbildīgās amatpersonas rezolūcija “veikt
resorisku pārbaudi” uzskatāma par lēmumu par lietvedības uzsākšanu administra-
tīvā pārkāpuma lietā – atbilstoši kodeksa 238.1 panta pirmās daļas 1. punktam.50

Iepriekšminētās darbības administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanai
veicamas diennakts laikā no pārkāpuma konstatēšanas. Tomēr kodekss neprasa,
lai visa administratīvā lietvedība notiktu diennakts laikā.51 Izņēmuma gadījumā
šādu lēmumu var pieņemt arī desmit dienu laikā (238.1 panta otrā daļa).

Kodeksa 238.1 panta pirmajā daļā minētie lēmumi nav atsevišķi pārsūdzami
(izņemot lēmums par atteikšanos uzsākt lietvedību), jo ir procesuālas iestādes
darbības, kas nesatur galīgu noregulējumu un to tiesiskums ir pārbaudāms vien-
laikus ar gala lēmumu par personas saukšanu pie atbildības. Minētais izriet no valsts
pārvaldes iestāžu pieņemto lēmumu vispārējās pārsūdzības kārtības, tas ir,
ka apstrīdams vai pārsūdzams ir tikai galīgais lēmums – administratīvais akts, bet
tā pieņemšanas procesā pieņemtie starplēmumi nav atsevišķi pārsūdzami. Izņē-
muma gadījumos, ja starplēmumam ir pietiekami nopietnas sekas attiecībā uz
adresātu vai trešajām personām, tas var tikt atzīts par atsevišķu administratīvo
aktu. Tomēr parasti starplēmumu (arī starpdarbību) tiesiskums pārbaudāms vien-
laikus ar galīgā administratīvajā lietā pieņemtā iestādes lēmuma – administratīvā
akta – tiesiskumu, nevis atsevišķi.52 Tādējādi no iepriekš minētajiem lēmumiem
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spriedumi un lēmumi. 2006. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007, 93. lpp.); 22.06.2006. sprie-
duma lietā Nr. SKA–255/2006 13.1. punktu (publicēts turpat, 177. lpp.); 08.08.2006. lēmuma
lietā Nr. SKA–396/2006 14. punktu (publicēts turpat, 128. lpp.); 29.08.2006. lēmuma lietā
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pārsūdzams būtu tikai lēmums par atteikšanos uzsākt lietvedību, un to varētu
darīt cietušais.

Visbiežāk lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā tiek uzsākta ar administra-
tīvā pārkāpuma protokolu.

2.1.2. Protokola tiesiskā daba
Atbilstoši kodeksa 246. panta pirmajai daļai par izdarīto administratīvo pār-

kāpumu sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu. Kā noteic minētā kodeksa
248. panta pirmā daļa, protokolā par administratīvo pārkāpumu norāda ziņas par
pārkāpēja personu, administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietu, laiku, pārkāpuma
būtību, normatīvo aktu un normu, kas paredz atbildību par šo pārkāpumu, kā arī
citas ziņas, kas nepieciešamas lietas izlemšanai.

Par pārkāpēju protokolā norāda viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārvalst-
niekiem – dzimšanas datumu), dzīvesvietu, citas ziņas, kurām var būt kāda no-
zīme administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanā. Protokolu sastādot, pārkāpējam
izskaidro viņa tiesības un pienākumus, kas noteikti šā kodeksa 260. pantā, un par
to izdara ierakstu protokolā. LAPK 248. panta sestā daļa paredz, ka administratīvā
pārkāpuma protokolu un naudas soda kvīšu veidlapu izgatavošanas un izmanto-
šanas kārtību, kā arī veidlapu paraugus, nosaka Ministru kabinets.53

Administratīvā pārkāpuma protokola (izņemot gadījumus, ja vienā dokumentā
ar protokolu ir noformēts arī lēmums par personas saukšanu pie administratīvās
atbildības) sastādīšana ir iestādes procesuāla darbība, kas pati par sevi nav atse-
višķi ne apstrīdama, ne pārsūdzama, jo nerada tiesiskas sekas, neietekmē nekādas
tiesiskās attiecības.54 Arī konstatējums protokolā, ka persona ir izdarījusi admi-
nistratīvo pārkāpumu, nav uzskatāms par galīgu noregulējumu administratīvā
pārkāpuma lietā, jo augstāka iestāde, izvērtējot visus pierādījumus, tostarp proto-
kolu, kopsakarā vērtē, vai persona ir izdarījusi konkrēto pārkāpumu un pieņem
lēmumu.55

Administratīvā pārkāpuma protokolam ir divējāda daba. Pirmkārt, tas ir doku-
ments, kurā tiek fiksētas procesuālās darbības, norādītas lietas izlemšanai nepie-
ciešamās ziņas (kodeksa 246., 248. pants), arī ar protokolu tiek uzsākta liet-
vedība administratīvā pārkāpuma lietā. Otrkārt, protokols atbilstoši minētā kodeksa
243. pantam ir vērtējams arī kā pierādīšanas līdzeklis, kas ietver ziņas par faktiem,
kas apliecina pārkāpuma esamību.56 Tas ir, administratīvā pārkāpuma protokols
ir dokuments, kurā fiksē ziņas par izdarīto pārkāpumu un kuram ir pierādījuma
nozīme lietā. Tas vērtējamas kopsakarā ar citiem pierādījumiem lietā.

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 484 “Administratīvā pār-
kāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un
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izmantošanas kārtība” satur pietiekami detalizētas protokola noformēšanas vad-
līnijas, tāpēc ar protokola aizpildīšanu policijas darbiniekiem būtībā problēmām
nevajadzētu rasties.

Atbilstoši kodeksa 249. panta pirmajai daļai protokolu nosūta iestādei, kas
pilnvarota izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu.

2.1.3. Protokola publiskās ticamības princips
Tā kā sabiedrībā kopumā valda zema uzticība valsts varai, tostarp policijas

iestādēm, kā arī plašsaziņas telpā mēdz parādīties informācija par gadījumiem,
kad policijas darbinieki notikuma vietā ir rīkojušies prettiesiski, administratīvo
pārkāpumu lietās pie administratīvās atbildības saucamās personas bieži apšauba
policijas amatpersonu sastādīto dokumentu ticamību, norādot, ka policijas darbi-
nieki ir korumpēti un viņiem, kā arī viņu sastādītajiem dokumentiem, nevar ticēt,
tāpēc tos nevar izmantot kā pierādījumus lietā.

Tomēr nav pamatoti, neminot konkrētus argumentus, kas konkrētā gadījumā
liecinātu par policijas darbinieku neobjektivitāti protokola sastādīšanā vai lēmuma
pieņemšanā, šādu sabiedrībā valdošo uzskatu absolutizēt un tikai tāpēc, ka kon-
krētu dokumentu sastādījis policijas darbinieks, uzskatīt par nederīgu. Sekojot
šādai loģikai, nevienu policijas sastādītu dokumentu nevarētu izmantot par pie-
rādījumu lietā un attiecīgi nevienu personu par izdarītajiem administratīvajiem
pārkāpumiem, tostarp ceļu satiksmē, nevarētu saukt pie administratīvās atbildības.

Publiskajās tiesībās darbojas publiskās ticamības princips, kas, piem., at-
spoguļots APL 74. panta otrajā daļā. Šī tiesību norma noteic, ka personai ir jāpa-
ziņo savas šaubas par administratīvā akta spēkā esamību. Iestāde šīs personas
šaubas izvērtē. Personai, ievērojot tiesiskuma principu, ir jāpilda izdots un spēkā
stājies administratīvais akts, nevis, pēc tās ieskata, spēkā neesošs administratīvais
akts jāignorē, uzskatot to par a apriori nepareizu. Minētais princips attiecināms
arī uz iestādes sastādītiem procesuāliem dokumentiem, tostarp administratīvā pār-
kāpuma lietā. Policijas amatpersonas sastādītiem dokumentiem a priori ir pub-
liskā ticamība, un tos iespējams apšaubīt, iesniedzot pierādījumus, kas to apstip-
rina.57 No minētā izriet, ka personas subjektīvais viedoklis par policijas darbi-
niekiem (korumpētību u. tml.) neietekmē administratīvā pārkāpuma protokola kā
pierādījuma pieļaujamību un ticamību, tādējādi šis pierādījums ir jāvērtē kop-
sakarā ar citiem lietā esošajiem pierādījumiem.

2.1.4. Protokola sastādīšana bez personas klātbūtnes
Atbilstoši LAPK 248. panta trešajai daļai protokolā norāda personu, kas izdarī-

jusi administratīvo pārkāpumu, kā arī protokolu paraksta šī persona un persona,
kas protokolu sastādījusi. Tas nozīmē, ka protokolā parakstās arī persona, kas
tiek saukta pie administratīvās atbildības. Visbiežāk praksē pati persona ir klāt
pie protokola sastādīšanas, piem., par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu,
par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibuma stāvoklī vai par citiem pārkāpu-
miem, kur faktiski ir klāt pats transportlīdzekļa vadītājs. Tomēr ir gadījumi, kad
protokolu sastāda un vienlaikus lēmumu pieņem bez transportlīdzekļa vadītāja/
īpašnieka klātbūtnes.
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Kodeksa 248.1 pants noteic administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanu
bez pārkāpēja klātbūtnes, proti, ja objektīvu iemeslu dēļ administratīvā pārkā-
puma protokolu nav iespējams sastādīt tās personas klātbūtnē, kuru sauc pie
administratīvās atbildības, vai juridiskās personas pārstāvja klātbūtnē, to sastāda
bez minēto personu klātbūtnes un protokola kopiju nosūta pa pastu ierakstītā
sūtījumā uz attiecīgās personas deklarēto (vai norādīto) dzīvesvietas adresi vai
juridisko adresi. Šādā gadījumā uzskata, ka persona ir iepazinusies ar admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

Viens no piemēriem, kad protokolu (arī lēmumu) sastāda bez pārkāpēja klāt-
būtnes, ir par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. Tā saskaņā ar
CSL 43.2 panta pirmo daļu gadījumā, ja pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas notei-
kumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā,
personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt
sodu, sastāda protokolu–paziņojumu. Panta otrā daļa nosaka: ja laikā, kad tiek
konstatēts transportlīdzekļa apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpums,
transportlīdzekļa vadītājs ierodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, soda uzlikšanas
kārtība nemainās un tiek sastādīts protokols–paziņojums.

No minētā panta pirmās daļas izriet, ka sodu par transportlīdzekļa stāvēšanas
noteikumu pārkāpumu var uzlikt, neuzklausot pārkāpēju. Šādos gadījumos tran-
sportlīdzekļa vadītājs parasti iebilst, ka pirms administratīvā pārkāpuma proto-
kola sastādīšanas vajadzēja noskaidrot transportlīdzekļa vadītāja rīcības iemeslus.
Tomēr Senāts ir norādījis, ka šāds arguments nav pamatots, tā kā persona savu
viedokli var izteikt, apstrīdot uzlikto sodu.58

Savukārt, ja pārkāpējs protokola–paziņojuma sastādīšanas laikā ierodas noti-
kuma vietā, policijas amatpersonai ir jādod personai iespēja izteikt savu viedokli
par notikumu un arī jāļauj personai parakstīties protokolā. Jāatzīst, ka CSL 43.2

panta otrā daļa ir noformulēta nepilnīgi, jo norādīts, ka gadījumā, ja transport-
līdzekļa vadītājs ierodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, soda uzlikšanas kārtība
nemainās un tiek sastādīts protokols–paziņojums. Minētā tiesību normas redak-
cija rada iespaidu, ka protokolu, arī pārkāpējam ierodoties, var sastādīt, pat pār-
kāpēju neuzklausot. Tomēr tiesību norma šādi nav skaidrojama. Ja transport-
līdzekļa vadītājs ierodas notikuma vietā, tas nozīmē, ka policijas darbiniekam ir
objektīva iespēja pārkāpēju uzklausīt, un tas ir arī darāms, ļaujot personai īstenot
visas LAPK 260. pantā noteiktās tiesības.

Tādējādi no iepriekš minētajām LAPK normām izriet, ka ir pieļaujama proto-
kola sastādīšana bez tās personas klātbūtnes, kas izdarījusi pārkāpumu. Personas
tiesības izteikt savu viedokli tādā gadījumā tiek nodrošinātas, nosūtot personai
protokolu pa pastu vai personai izsakot savu viedokli lēmuma pieņemšanas vai
apstrīdēšanas stadijā. Savukārt tas, vai persona pēc šāda uzaicinājuma arī ierodas
iestādē uz lēmuma sastādīšanu, ir atkarīgs jau no pašas personas. Ja persona
neierodas un tam nav attaisnojošu iemeslu, persona nav izmantojusi savas
iespējas izteikties un iestādei nav šķēršļu pieņemt lēmumu bez personas klāt-
būtnes.59

23

2. noda/a. ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA LIETVEDĪBAS STADIJAS

58 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.10.2008. rīcības sēdes
lēmuma lietā Nr. SKA–605/2008 10. punkts. Nepublicēts.
59 Sal. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 29.02.2008. sprieduma
lietā Nr. SKA–63/2008 8. punktu. Pieejams: www.tiesas.lv



2.1.5. Protokola neparakstīšanas sekas
Atbilstoši kodeksa 248. panta trešajai daļai protokolu paraksta persona, kas

izdarījusi administratīvo pārkāpumu. Personas paraksts protokolā nozīmē, ka
persona ir iepazīstināta ar tajā ietverto informāciju un ir informēta par personas
kā procesa dalībnieka tiesībām un pienākumiem. Ja ir liecinieki un cietušie, proto-
kolu var parakstīt arī šīs personas.

Atbilstoši šā panta ceturtajai daļai personai, kas izdarījusi pārkāpumu, ir tie-
sības iesniegt protokolam pievienojamus paskaidrojumus un piezīmes par proto-
kola saturu. Arī kodeksa 260. panta pirmā daļa paredz, ka personai, kuru sauc pie
administratīvās atbildības, ir tiesības iepazīties ar visiem lietas materiāliem,
sniegt paskaidrojumus, iesniegt pieprasījumus un izteikt lūgumus. Tātad personai
ir tiesības iesniegt gan protokolam pievienojamus paskaidrojumus, gan arī izteikt
tos vēlāk. Minētajā normā ir arī noteikts, ka persona, kas izdarījusi pārkāpumu, ir
tiesīga iesniegt protokolam pievienojamus paskaidrojumus un piezīmes par
protokola saturu.

Pārkāpējam ir iespēja protokolā izteikt savu viedokli par darbībām, kuras
protokolā norādītas kā administratīvais pārkāpums; tāpat šo viedokli iespējams
izteikt atsevišķā dokumentā – paskaidrojumā, kas pievienojams administratīvā
pārkāpuma protokolam un tiks vērtēts kopā ar citiem pierādījumiem lietā. Tāpat
persona protokola atbilstošā ailē var norādīt, ka izdarītajam pārkāpumam nepie-
krīt, nepievienojot izvērstus paskaidrojumus.

Tā kādā lietā persona norādījusi tiesai, ka faktiski tai no policijas darbinieku
puses bijusi liegta iespēja norādīt savus iebildumus, par ko liecinot tas, ka per-
sona administratīvā pārkāpuma protokola sadaļā “Paskaidrojums” ir parakstīju-
sies, bet jebkādus savus iebildumus vai argumentus tā rakstiski nav izteikusi.
Tiesa atzina, ka apstāklis, ka persona nevienu iebildumu pret protokolu notikuma
vietā protokolā nav norādījusi, zināmā mērā liek apšaubīt faktu, ka šai personai
jau notikuma vietā bijuši iebildumi un tie arī tikuši izteikti. Vēl jo vairāk, ja, kā
norādījis pieteicējs, viņš šos iebildumus izteicis mutvārdos.60

Tāpat tiesa atzinusi, ka vēlāk iesniegti paskaidrojumi rada lielākas šaubas par
to ticamību nekā tad, ja tie sniegti uzreiz, notikuma brīdī. Šāda atziņa atbilst dzīvē
gūtajiem novērojumiem.61

Nereti praksē personas atsakās parakstīt protokolu. Tādā gadījumā atbilstoši
kodeksa 248. panta ceturtajai daļai par to izdara atzīmi protokolā. Personai proto-
kolā ir iespēja minēt motīvus, kuru dēļ tā atsakās protokolu parakstīt. Personas
atteikšanās parakstīt protokolu nozīmē, ka persona nepiekrīt tai inkriminētajam
pārkāpumam, tomēr, pretēji plaši izplatītam viedoklim to personu vidū, kuras tiek
sauktas pie atbildības, protokola neparakstīšana neietekmē protokola spēkā
esamību.62 Tas ir, neatkarīgi no tā, vai persona protokolu paraksta, protokols ir
spēkā un ir izmantojams kā pierādījums lietā.
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2.1.6. Procesuālo kļūdu ietekme uz protokola spēku
un lietas iznākumu

Kā norādīts iepriekš, administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšana ir
iestādes procesuāla darbība. Protokolam kā vienam no pierādījumiem, lai to vēlāk
varētu izmantot lietā, jābūt sastādītam precīzi. Ja, sastādot protokolu, tiek pie-
ļautas tā noformēšanas kļūdas, tās ir procesuālās kļūdas administratīvā pārkā-
puma lietas ietvaros. Tādējādi tās vērtējamas pēc vispārējiem procesuālo kļūdu
novērtēšanas kritērijiem. Proti, procesuāla pārkāpuma ietekme uz gala lēmumu
lietā jāvērtē atkarībā no tā, vai tas ir būtisks vai nav. Tikai būtiski procesuālie
pārkāpumi ietekmē galīgā lēmuma saturu. Tas ir, attiecībā uz privātpersonu pro-
cesuālais pārkāpums kļūst tiesiski nozīmīgs tikai tad, ja tas ietekmējis vai varējis
ietekmēt administratīvā akta saturu.63 Tas nozīmē, ka ne katra nepilnība admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolā ir atzīstama par tādu, kas ietekmē šā dokumenta
juridisko spēku.

Ja arī tiek pieļauta neliela kļūda, tad tas nevarētu būt par iemeslu, lai lēmumu
atzītu par prettiesisku. Tomēr neprecizitāšu kopums var sasniegt tādu līmeni, kas
var būt par pamatu ceļu policijas pierādījumu apšaubīšanai.64

Tā, piem., kādā lietā tiesa konstatēja, ka administratīvā pārkāpuma protokolā
nebija norādīta kodeksa panta daļa, uz kuras pamata iestāde paredzējusi personu
saukt pie administratīvās atbildības. Tiesa norādīja, ka normatīvā pamatojuma
ietveršanas mērķis protokolā ir nodrošināt, lai šā akta adresāts tiktu informēts
par fiksēto pārkāpuma normatīvo bāzi. Līdz ar to norādei uz normatīvo aktu pēc
būtības ir jābūt tādai, kas dod iespēju adresātam atrast normu, uz kuras pamata
sastādīts minētais dokuments, un iepazīties ar tās saturu. Tomēr tiesa vienlaikus
konstatēja, ka sākotnējā lēmumā policijas amatpersonas norādījušas konkrētu
kodeksa 149.32 panta daļu. Tādējādi ar to ticis novērts protokolā minētais trū-
kums. Vienlaikus tiesa atzina, ka minētais trūkums nav bijis uzskatāms par tādu,
kas varētu izraisīt lēmuma atcelšanu, jo, novēršot iepriekšminēto trūkumu, per-
sonai tika darīts zināms, uz kāda normatīva akta pamata ir pieņemts administra-
tīvais akts.65

Citā lietā, pēc tiesas ieskata, protokols bija sastādīts pavirši. Tiesa konstatēja
apstākļu kopumu, kas lika apšaubīt ceļu policijas pierādījumus. Nebija iesniegts
mērierīces sertifikāts un protokolā nepamatoti norādīts, ka pieteicējs atzīst savu
vainu, lai gan tajā pašā protokolā pieteicējs paskaidroja, ka tam nepiekrīt.66 Šajā
gadījumā gan jāteic, ka iestāde būtu pieļāvusi procesuālu pārkāpumu, ja šāda
sertifikāta nebūtu vispār. Tomēr, ja tas ir, tad konkrētajā gadījumā konstatējama
arī tiesas neizdarība un objektīvās izmeklēšanas principa pārkāpums, jo tiesai
šis princips nenosaka pienākumu uzraudzīt, lai lietā būtu visi nepieciešamie
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pierādījumi. Tas, ka sertifikāts nav iesniegts, nozīmē, ka tiesai tas jāizprasa, nevis,
ka iestāde pieļāvusi procesuālu pārkāpumu.

Procesuālos pārkāpumus var iedalīt būtiskajos un nebūtiskajos. Tālāk norādīti
tiesu praksē identificētie būtisko un nebūtisko procesuālo pārkāpumu piemēri.

Būtiskie Nebūtiskie

1.Nav paziņots lietas izskatīšanas laiks un 1. Administratīvajā pārkāpuma protokolā
vieta, tādējādi liedzot personai, kas tiek policists sajaucis ielas nosaukumu,
saukta pie administratīvās atbildības, uz kuras pildījis dienesta pienākumus.72

iespēju sniegt paskaidrojumus.67 2. Protokolā nav norādīta konkrēta vieta,
2.Pieļauta kļūda administratīvā pārkāpuma kur protokols sastādīts, ir atzīmēta tikai

kvalifikācijā – nav ticis ņemts vērā, ka K. Ulmaņa gatve, lai gan tā ir vairāku km
pieteicējs vadījis autobusu, nevis parastu gara.73

transportlīdzekli.68 3. Ceļu policists nav stādījies priekšā.74

3.Ātruma kontroles mērierīce nav 4. Ātruma mērījuma neuzrādīšana.75

verificēta.69 5. Nepilnīgi norādīts iestādes un amata
4.Nav konstatējama precīza vieta, nosaukums.76

kur fiksēts ātrums – apdzīvotā vietā vai 6. Ceļu policijas darbinieka parakstam nav
ārpus apdzīvotas vietas.70 dots atšifrējums.77

5.Protokolā kā sastādītāja norādīta viena 7. Kļūdaini norādīts radara numura viens
amatpersona, bet faktiski to ir sastādījusi cipars.78

un sākotnējo lēmumu pieņēmusi cita.71 8. Atsauce uz spēkā neesošiem Ministru
kabineta noteikumiem, kas nosaka
ātruma kontroles mērierīces
verificēšanu.79
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9. Pie atbildības sauktā persona nav tikusi
uzaicināta sniegt mutiskus paskaidro-
jumus, tomēr ceļu policijai bija zināmi
šīs personas argumenti no apstrīdēšanas
iesnieguma.80

10. Administratīvā pārkāpuma protokolā
kļūdaini norādīts lietas izskatīšanas
termiņš.81

11. Ceļu policists nav bijis uzvilcis
ceļu policijas vesti ar gaismu
atstarojošajiem elementiem.82

Konstatējot ceļu policijas darbinieka prettiesisku rīcību, jānoskaidro, par kādu
rīcību ir runa: par tādu, kas saistīta ar tiesību normu pārkāpumu, kas var ietekmēt
lēmuma tiesiskumu, vai arī par neētisku rīcību. Darbinieka neētiska rīcība, piem.,
nepareiza stādīšanās priekšā vai neētiska un nekulturāla uzvedība, nevar būt
pamats, lai atceltu lēmumu par personas saukšanu pie administratīvās atbildības.
Tas nenovērš iespējami izdarīto pārkāpumu. Par šādu rīcību ir jāziņo iestādei –
augstākai amatpersonai vai iestādes vadītājam. Šāda transportlīdzekļu vadītāju
reakcija ir būtiska, jo, ja sabiedrība nesamierinās un reaģē uz šādu policijas rīcību,
tiek sperts solis situācijas uzlabošanas virzienā.

2.1.7. Protokola–lēmuma pieņemšana
No LAPK 248., 249. un 270. panta izriet, ka administratīvā pārkāpuma proto-

kola sastādīšana un lēmuma pieņemšana ir divas dažādas darbības, kas var atšķir-
ties laika ziņā – vispirms sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, kuru
nosūta kompetentai iestādei; pēc protokola saņemšanas un izskatīšanas iestāde
pieņem lēmumu.

Tomēr virknē gadījumu par pārkāpumiem ceļu satiksmē administratīvā pār-
kāpuma protokols un lēmums tiek sastādīti vienlaikus, parasti turpat pārkāpuma
izdarīšanas vietā, ja nav jānoskaidro pārkāpēja personība (kad pārkāpējs proto-
kola sastādīšanai un lēmuma pieņemšanai tiek nogādāts policijas iestādē (kodeksa
251. panta otrā daļa)).

Atbilstoši LAPK 270. panta trešajai daļai lietas par administratīvajiem pār-
kāpumiem ceļu satiksmē izskata un lēmumu pieņem uzreiz pēc pārkāpuma kon-
statēšanas, ja par šo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais
maksimālais naudas sods nepārsniedz astoņdesmit latu, piem., par jau minētajiem
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par atļautā braukšanas
ātruma pārsniegšanu (LAPK 149.8 panta no pirmās līdz vienpadsmitajai daļai), par
drošas distances vai intervāla neievērošanu, apdzīšanas un samainīšanās ar
pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšanu un citiem pārkāpumiem.
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2.2. Lēmuma pieņemšanas stadija

2.2.1. Informācijas iegūšanas vispārīgie noteikumi
Atbilstoši likuma “Par policiju” 12. panta pirmās daļas 31. punktam policijas

darbiniekam, pildot viņam noteiktos pienākumus, ir tiesības savas kompetences
ietvaros bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un amat-
personām nepieciešamo informāciju un dokumentus. Minētais likums un arī LAPK
sīkāk neregulē informācijas iegūšanas noteikumus. To regulē APL.

Tā APL 59. panta pirmās daļas pirmais teikums noteic, ka pēc administratīvās
lietas ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem ir nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. Atbilstoši šā panta otrajai
daļai, iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt
informāciju no administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, kā arī ar
liecinieku, ekspertu, apskates, dokumentu un cita veida pierādījumu palīdzību.
Ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku,
bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no admi-
nistratīvā procesa dalībniekiem. Savukārt šā panta trešā daļa noteic, ka, ja nepie-
ciešamā informācija satur ziņas par fiziskās personas privāto dzīvi (personas
kods, tautība, pilsonība, dzīvesvieta, ģimenes stāvoklis, veselības stāvoklis, sodā-
mība, ienākumi, īpašums, reliģiskie vai politiskie uzskati vai citas ziņas), iestāde
paskaidro privātpersonai, uz kāda normatīvā akta pamata un kādam mērķim
iestāde šīs ziņas vēlas iegūt, kā arī to, vai privātpersonai šīs ziņas saskaņā ar ārējo
normatīvo aktu jāsniedz obligāti vai to sniegšana ir brīvprātīga.

Savukārt APL 60. pants noteic, ka iestāde var vākt vai pieprasīt iesniegt to infor-
māciju, kura ir paredzēta attiecīgajā normatīvajā aktā vai tieši nepieciešama lietas
izlemšanai (patvaļas aizlieguma princips). Citu informāciju drīkst pievienot
lietai tikai tad, ja to nav iespējams nodalīt no lēmuma pieņemšanai nepieciešamās
informācijas. Iestāde nedrīkst vākt un administratīvajā procesā izmantot informā-
ciju, kas iegūta ar prettiesiskām metodēm.

Minētās tiesību normas ietver vairākus principus, kas policijas iestādei admi-
nistratīvā pārkāpuma lietā jāievēro, vācot informāciju. Proti, no labas pārvaldī-
bas principa un objektīvās izmeklēšanas principa izriet, ka iestādei pēc
iespējas pašai ir jāsavāc visa nepieciešamā informācija, nevis jāprasa to darīt
personai. Informācijai, kas tiek vākta, ir jābūt saistītai ar izskatāmo lietu. Informā-
cijas iegūšana nedrīkst pārkāpt personas tiesības uz privāto dzīvi. Tādas infor-
mācijas iegūšanu, kas satur ziņas par fiziskās personas privāto dzīvi, iestāde
privātpersonai īpaši pamato.

Tā tiesa kādā lietā atzina, ka iestāde nav pārkāpusi pieteicēja tiesības uz pri-
vāto dzīvi, pieprasot informāciju. Tiesa atzina, ka konkrētajā gadījumā ir bijis
objektīvi saprotams, ka policijas darbinieks informāciju ieguvis administratīvā
pārkāpuma lietas, kurā administratīvo pārkāpumu, iespējams, izdarījis pats pie-
teicējs, sakarā. Nav strīda par to, ka pieteicējs zinājis (policijas darbinieks apturē-
šanas brīdī uz to norādīja), kādā sakarā viņš apturēts, proti, par atļautā ātruma
pārsniegšanu. Daļu informācijas (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietu)
policists ir ieguvis, pārbaudot pieteicēja dokumentus, kas ietilpst ceļu policijas
darbinieka ekskluzīvās tiesībās, pildot dienesta pienākumus. Turklāt policijas
darbinieks ieguvis informāciju par pieteicēja darba vietu un apgādājamo skaitu.
Ņemot vērā, ka informāciju ieguvis policijas darbinieks un ka pieteicējam bijis
zināms, kādā sakarā viņš apturēts, kā arī to, ka notikuma vietā tika sastādīts
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administratīvā pārkāpuma protokols, tiesa secināja, ka pieteicējam bijis saprotams,
kādam nolūkam šī informācija tikusi pieprasīta. Turklāt redzams, ka pieteicējs ir
atteicies sniegt informāciju par saviem ienākumiem. Tas nozīmē, ka pieteicējs
pats spējis novērtēt savas tiesības attiecīgas ziņas sniegt vai nesniegt.83

Ievērojot iepriekšminēto, iestāde no personas, kā arī no citām institūcijām, ir
tiesīga pieprasīt tādu informāciju, kas objektīvi nepieciešama administratīvā pār-
kāpuma protokola sastādīšanai un lietas izskatīšanai. Ja minētais apjoms netiek
pārsniegts, personas tiesības uz privāto dzīvi nav pārkāptas. Piem., sastādot proto-
kolu par administratīvo pārkāpumu vai izskatot lietu par to, ka persona ir vadījusi
transportlīdzekli narkotisko vielu ietekmē, iestādei lēmuma pieņemšanai nav
nepieciešams iegūt informāciju par personas ģimenes stāvokli (vai tā ir precē-
jusies). Ja šāda informācija tiktu vākta un arī kaut kādā veidā izmantota lēmuma
pieņemšanā, iestāde pārkāptu savas pilnvaras informācijas iegūšanā, jo šādai
informācijai lēmuma pieņemšanā nav nozīmes. Turpretim informācija par per-
sonas apgādībā esošajām personām vai personas ienākumiem var būt objektīvi
nepieciešama, lai piemērotu atbilstošu sodu tieši konkrētajai personai tajos gadī-
jumos, kad iestādei piešķirta rīcības brīvība soda apmēra noteikšanā.

2.2.2. Ceļu policijas rīcība pēc informācijas izvērtēšanas
Administratīvā pārkāpuma protokolu (izņemot, ja vienā dokumentā ar proto-

kolu ir noformēts arī lēmums par personas saukšanu pie administratīvās atbil-
dības) pēc tā sastādīšanas nosūta institūcijai, kas pilnvarota izskatīt lietu. Par
pārkāpumiem ceļu satiksmē lietas izskata pati ceļu policija.

Saskaņā ar LAPK 268. panta pirmo daļu institūcija (amatpersona), sagatavojot
administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanai, izlemj šādus jautājumus:

1) vai šīs lietas izskatīšana ir viņas kompetencē;
2) vai pareizi sastādīts protokols un citi materiāli par administratīvo pār-

kāpumu;
3) vai personām, kuras piedalās lietas izskatīšanā, ir paziņots par lietas

izskatīšanas vietu un laiku;
4) vai ir pieprasīti nepieciešamie palīgmateriāli;
5) pie administratīvās atbildības sauktās personas, cietušā, likumiskā pār-

stāvja un advokāta lūgumus;
6) vai ir pamats lietu par administratīvo pārkāpumu nosūtīt pašvaldības

administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.

Ja ir acīmredzams, ka lieta nav attiecīgās iestādes kompetencē, tā pārsūta lietu
kompetentai iestādei. Savukārt, ja ir pamats lietu par administratīvo pārkāpumu
nosūtīt pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzi-
noša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem, to var darīt. Šāda
nosūtīšana ir līdzīga lietas nosūtīšanai kompetentai iestādei.

Par lietas izskatīšanas vietu un laiku, atbilstoši šāda paziņojuma būtībai, per-
sonām ir jāpaziņo pirms lietas izskatīšanas. Tas pats attiecas uz palīgmateriālu
izprasīšanu. Tāpat lūgumi, kas attiecas uz lietas sagatavošanu izskatīšanai, jāizlemj,
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sagatavojot lietu izskatīšanai. Tie var būt lūgumi par lietas izskatīšanas laiku,
liecinieku izsaukšanu, ekspertīzes noteikšanu u. tml.

LAPK 268. pants nesatur regulējumu par iespējām iestādei izbeigt ierosināto
lietvedību, ja lietas sagatavošanas laikā tiek konstatēti apstākļi, kas nepieļauj
lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā (uzskaitīti kodeksa 239. pantā). Tomēr
LAPK 239. pants dod tiesības izbeigt lietu jebkurā brīdī, kad tiek konstatēts
apstāklis, kas nepieļauj lietvedību. Līdz ar to šādu lēmumu var pieņemt arī, sa-
gatavojot lietu izskatīšanai. Izņēmums ir 239. panta 1. punktā noteiktais lietve-
dību nepieļaujošais apstāklis, proti, ka nav bijis notikuma vai tajā nav administra-
tīvā pārkāpuma sastāva. Minētais punkts attiecas uz lietas izvērtēšanu pēc būtī-
bas, tāpēc iestāde, kas tiesīga izskatīt lietu, var to piemērot tikai pēc lietas iz-
skatīšanas pēc būtības, nevis jau sagatavojot lietu izskatīšanai, kad tiek vērtēti
tikai formāli jautājumi.

2.2.3. Lēmuma pieņemšanas termiņi
LAPK 270. panta pirmā daļa noteic, ka lietas par administratīvajiem pārkā-

pumiem izskata 30 dienu laikā pēc tam, kad iestāde, kas kompetenta izskatīt lietu,
saņēmusi protokolu par administratīvo pārkāpumu un citus lietas materiālus.
Savukārt panta trešā līdz piektā daļa paredz atšķirīgus termiņus lietu izskatīšanai
par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē. Saskaņā ar panta trešo daļu
šādas lietas izskata un lēmumu pieņem uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas, ja
par pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais
naudas sods nepārsniedz astoņdesmit latu. Ja par izdarīto pārkāpumu piemēro-
jamais administratīvais sods ir transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana,
tad saskaņā ar panta ceturto daļu lietu izskata ne vēlāk kā triju darba dienu laikā
no pārkāpuma izdarīšanas dienas, izņemot gadījumus, kad lietās par pārkāpu-
miem, kas saistīti ar narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu, ir nepiecie-
šams saņemt ekspertīzes atzinumu. Šādas lietas izskata 15 dienu laikā pēc mate-
riālu saņemšanas. Savukārt pārējās lietas par administratīvajiem pārkāpumiem
ceļu satiksmē saskaņā ar panta piekto daļu izskata tad, kad ieradies pārkāpuma
izdarītājs. Ja pārkāpuma izdarītājs paziņo, ka piekrīt lietas izskatīšanai bez viņa
klātbūtnes, vai neierodas 30 dienu laikā pēc protokola sastādīšanas, lietu izskata
bez šīs personas klātbūtnes. Savukārt kodeksa 299.1 pants paredz īpašu, no vis-
pārīgās kārtības atšķirīgu kārtību lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpildei
lietās par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē.

Procesuālie termiņi ir paredzēti tam, lai lieta tiktu izskatīta noteiktā laika
posmā; tie ir noteikti tiesiskās stabilitātes nodrošināšanai.84 Tā kā procesuālie
termiņi ir procesa sastāvdaļa, tad to pārkāpšana ir uzskatāma par procesuālu
pārkāpumu un to ietekme uz gala lēmumu lietā ir vērtējama līdzīgi kā pie citiem
procesuāliem pārkāpumiem (sk. iepriekš par procesuālajiem pārkāpumiem pie
administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas). Tādējādi, arī attiecībā uz lietas
izskatīšanas termiņiem administratīvā pārkāpuma lietā, tas nozīmē, ka ne jebkurš
termiņa pārkāpums ir būtisks.

Tikai tāda procesuālā termiņa pārsniegšana, kas vienlaikus pārsniedz arī
termiņu, kurā personu var saukt pie administratīvās atbildības (kodeksa
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37. pants), ir uzskatāma par būtisku procesuālu pārkāpumu, un tā ietekmē
lēmuma par personas saukšanu pie atbildības. Citiem vārdiem, LAPK ietverto
procesuālo termiņu pārkāpumi ir vērtējami kopsakarā ar kodeksa noteikto galējo
termiņu personas saukšanai pie administratīvās atbildības un sekām, kas rodas,
ja šis termiņš beidzies.

Tā tiesa kādā lietā atzina, – fakts, ka policijas amatpersona atteicās pieņemt no
pieteicēja apstrīdēšanas iesniegumu notikuma vietā un ka administratīvā
pārkāpuma lieta pēc pieteicēja apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas tika iz-
skatīta, pārkāpjot noteikto desmit dienu termiņu, pamatoti novērtēts kā tāds, kas
nav saturiski ietekmējis pieteicēja procesuālo tiesību izmantošanu. Tādējādi
administratīvās lietas izskatīšanas vai protokola sastādīšanas termiņa pārkāpums,
ja lieta tomēr izskatīta kodeksa 37. pantā noteiktā soda uzlikšanas termiņa
ietvaros, pats par sevi nav pamats, lai izbeigtu administratīvā pārkāpuma lietu,
tādējādi atbrīvojot personu no administratīvās atbildības.85

Ja pārkāpts procesuālais termiņš, persona nevar atsaukties uz tiesiskās paļā-
vības principu. Persona var paļauties, ka iestāde un tiesa ievēro procesuālos ter-
miņus, tomēr personai ir tikai tiesiskā paļāvība, ka, iestājoties LAPK 37. pantā
minētajam četru mēnešu termiņam, lietvedība tiks izbeigta.

Turklāt jāņem vērā, ka kodeksa 37. panta otrā daļa ir speciālā tiesību norma
attiecībā pret kodeksa 37. panta pirmās daļas vispārīgo normu, jo paredz izņē-
mumu no vispārējā administratīvā soda uzlikšanas termiņa. Tas ir, gadījumos,
kad kriminālprocess ir atteikts vai izbeigts, jo personas rīcībā nav konstatētas
noziedzīga nodarījuma pazīmes, bet administratīvā pārkāpuma pazīmes, amat-
personai vai institūcijai, kura lemj par administratīvā soda noteikšanu, ir jāievēro
viena mēneša termiņš. Kā, analizējot minēto tiesību normu, secinājis Senāts,
nosakot viena mēneša termiņu administratīvā soda uzlikšanai, likumdevējs ir
ņēmis vērā, ka, atsakot kriminālprocesu vai to izbeidzot, tās veicēji rūpīgi nosaka
lietas būtiskos faktiskos apstākļus. Jo tikai šie apstākļi ir pamatā secinājumam, ka
personas rīcībā nav noziedzīga nodarījuma pazīmju, bet gan ir administratīvā
pārkāpuma pazīmes. Savukārt pēc faktu noskaidrošanas viena mēneša termiņš
tiesisko seku piemērošanai ir atbilstošs, lai pieņemtu galīgo lēmumu un lietā
iestātos tiesiskais miers.86

Iestādei pārsniedzot kādu procesuālo termiņu, personas nereti atsaucas uz APL
49. panta ceturto daļu (ja likums nosaka termiņu, kurā iestādei administratīvā
procesa gaitā jāizpilda procesuālā darbība, kas iesniedzējam vai iespējamam
administratīvā akta adresātam ir nelabvēlīga, pēc termiņa izbeigšanās šo proce-
suālo darbību vairs nevar izpildīt). Senāts ir skaidrojis, ka administratīvā akta
izdošana nav procesuālā darbība APL 49. panta izpratnē. Procesuālās darbības
ir tādas, kas vērstas uz galīgā procesa rezultāta sasniegšanu, bet nevis pats re-
zultāts – administratīvais akts. Gadījumā, ja augstāka iestāde savlaicīgi neizdod
administratīvo aktu, personai ir tiesības, arī nesagaidot augstākas iestādes lē-
mumu, vērsties tiesā par administratīvā akta atcelšanu (par galīgo uzskatot to
redakciju, kādu persona pēdējo ir saņēmusi), turklāt tādā gadījumā ir pieļauts
ilgāks pārsūdzības termiņš saskaņā ar APL 188. panta piekto daļu. Tātad šāda
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nokavējuma sekas ietekmē nevis lietas iznākumu, bet ietekmē pārsūdzības ter-
miņu un kārtību.87

Minētais attiecas uz jebkuru administratīvā pārkāpuma lietas termiņu, tostarp
uz termiņu, kādā augstākai iestādei ir jāizskata apstrīdēšanas iesniegums
(kodeksa 248. pants).

2.2.4. Nevainīguma prezumpcija
Tā kā administratīvo pārkāpumu lietas ir uzskatāmas par krimināllietām

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta iz-
pratnē,88 personai, kura tiek saukta pie administratīvās atbildības, kā norādīts
iepriekš (sk. sadaļu par administratīvo sodu vietu tiesību sistēmā), ir jābūt no-
drošinātām kriminālprocesuālām garantijām. Viena no būtiskākajām ir nevainī-
guma prezumpcijas ievērošana. Atbilstoši Satversmes 92. pantā nostiprinātajai
nevainīguma prezumpcijai, kas sakņojas tiesiskas valsts principā,89 jāpierāda
personas vaina pārkāpuma izdarīšanā, nevis nevainīgums. Proti, nevainīgums tiek
prezumēts, ja nav pierādījumu par pretējo. Citiem vārdiem, personu nevar sodīt
uz varbūtību pamata.

Pārsvarā gadījumu, kas konstatēti praksē, šis princips tiek ievērots. Iestāde
parasti savāc nepieciešamos pierādījumus, lai pierādītu personas vainu izdarītajā
pārkāpumā. Arī tiesa nevar balstīt spriedumu uz varbūtību pamata. Tomēr pētī-
juma ietvaros ir konstatēts gadījums, kad šis princips ticis pārkāpts.

Tā tiesa kādā lietā par pierādījumiem izmantoja policijas darbinieku liecības.
Augstākas instances tiesa atzina, ka tās nav izmantojamas par pierādījumu, ka
administratīvo pārkāpumu izdarījis tieši E. H., jo liecības nesaturēja ziņas par lietā
noskaidrojamo faktu – pārkāpēja identitāti. Tādējādi tiesa atzina, ka zemākās
tiesas secinājums par E. H. vainu ir balstīts tikai uz pieļāvuma formā izteiktu
eksperta atzinumu un liecinieku liecībām, kas nesatur ziņas par faktu, kuru tiesa
atzinusi par pierādītu uz, citastarp, liecību pamata. Visi citi apgabaltiesas secinā-
jumi (ka nozagto vadītāja apliecību E. H. vēlāk varējis atgūt, ka automašīna, ar
kuru izdarīts pārkāpums, varējusi nonākt viņa rīcībā u. tml.) acīmredzami ir bal-
stīti tikai uz pieņēmumiem, nevis pierādījumiem, kas tos apstiprinātu. Tādējādi
spriedums ir balstīts tikai uz pieļāvumiem un varbūtībām, nevis uz pierādījumiem
par E. H. vainu. Tāpēc zemākas instances tiesa ir pārkāpusi nevainīguma pre-
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zumpciju, jo atzinusi personu par vainīgu pārkāpuma izdarīšanā, lai gan lietā nav
pierādījumu, kas pierādītu tās vainu.90

No nevainīguma prezumpcijas izrietoša ir arī kriminālprocesuālā garantija, ka
visas pamatotās šaubas skaidrojamas par labu personai (lat. – in dubio pro
civis). Tomēr praksē personas, kuras tiek sauktas pie administratīvās atbildības,
bieži šo principu absolutizē, proti, šo principu interpretējot kā tādu, kas ļauj jeb-
kuras šaubas skaidrot par labu personai. Taču minētais princips šādi nav sapro-
tams. Interpretējot šo procesuālo garantiju, Senāts pamatoti ir atzinis, ka tiesai ir
jāinterpretē šaubas par labu privātpersonai tikai tad, ja, novērtējot visus lietā
esošos pierādījumus, tiesa nevar nonākt pie pārliecības par personas vainu admi-
nistratīvā pārkāpuma izdarīšanā.91 Tas ir, šis princips piemērojams tad, ja tiesa no
pierādījumiem lietā nevar novērst šaubas par personai inkriminēto pārkāpumu,
jeb, vienkārši izsakoties, tiesa nevar noteikt, kam lietā ir taisnība. Šāds gadījums
ir konstatējams turpmāk norādītajā tiesas lietā.

Lietā bija strīds par to, vai persona, kura izvairījās no alkoholisko dzērienu,
narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošās pārbaudes, bija
vadījusi automašīnu. Lietā bija vairāki pierādījumi – policijas darbinieku ziņojumi,
viņu liecības, pie administratīvās atbildības sauktās personas V. M. paskaidrojumi,
kā arī trīs privātpersonu rakstveida paskaidrojumi un liecības. Tiesa norādīja, ka
lietā esošo pierādījumu saturs ir pretrunīgs, jo: 1) policijas darbinieki norādīja, ka
pieteicējs bija braucis lēni un ka viņi tam sekoja un lika apstāties; 2) pieteicējs
apgalvoja, ka nav braucis; 3) viens no lieciniekiem (pieteicēja paziņa) apstiprināja,
ka pieteicējs nebija braucis; 4) divi citi liecinieki, kas tiesas ieskatā bijuši lietā
neieinteresētas personas, liecināja, ka redzēja, ka pieteicēja mašīna stāvēja dažas
minūtes pirms policijas mašīnas atbraukšanas. Novērtējot lietā esošos pierādī-
jumus, tiesa atzina, ka tā nevar ar pietiekamu pārliecību nodibināt faktu, ka V. M.
patiešām braucis ar automašīnu, pirms policijas darbinieki pieprasīja viņam veikt
alkohola ietekmes pārbaudi. Tiesa cita starpā norādīja uz to, ka policijas darbi-
nieku ziņojumos un liecībās par atsevišķiem apstākļiem ir pretrunas un neprecizi-
tātes, kas liek apšaubīt policijas darbinieku apgalvojumu precizitāti. Vienlaikus
tiesa nekonstatēja, ka policijas darbiniekiem būtu kāds motīvs sniegt nepatiesas
ziņas par pieteicēja pārkāpumu. Pieteicēja paziņas liecībai tiesa piešķīra vis-
mazāko ticamības pakāpi, jo viņš var būt ieinteresēts liecības sniegšanā par labu
pieteicējam, vienlaikus atzīstot, ka viņa liecība ir sniegta pārliecinoši un detalizēti.
Savukārt attiecībā uz pārējo divu liecinieku liecībām tiesa atzina, ka tās liek
apšaubīt pieteicēja automašīnas apturēšanas apstākļus un automašīnas atrašanos
kustībā pirms policijas darbinieku ierašanās. Turklāt tiesa atzina, ka, visticamāk,
pieteicējs nav lūdzis šos lieciniekus sniegt konkrēta satura liecības par labu sev.
Ņemot vērā minēto un to, ka tiesa minētajā lietā ar pierādījumu pārbaudi nevarēja
novērst šaubas par to, vai V. M. ir izdarījis attiecīgo administratīvo pārkāpumu, tā
atzina, ka šīs šaubas ir interpretējamas par labu privātpersonai.92
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Tādējādi minētajā lietā bija konstatētas pretrunas un neprecizitātes policijas
darbinieku liecībās, lietā bija arī citu personu paskaidrojumi un liecības, kas lika
apšaubīt to, ka persona ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu. Turklāt būtiski, ka
minētajā lietā tiesa, novērtējot visus lietā esošos pierādījumus, nevarēja nonākt
pie pārliecības par personas vainu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, tādējādi
visas šaubas tiesa interpretēja par labu privātpersonai.

2.2.5. Soda piemērošana
Ja administratīvais pārkāpums ir konstatēts, iestādei, izņemot gadījumu, ja

pārkāpums ir maznozīmīgs,93 nav rīcības brīvības izlemt – sodīt vai nesodīt. At-
bilstoši LAPK 22. pantā nostiprinātajam principam administratīvajam pārkā-
pumam seko sods.

Ceļu satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu var atzīt par maznozīmīgu,
ja 1) par to paredzētais naudas sods nepārsniedz trīsdesmit latu (kvantitatīvs kri-
tērijs) un ja 2) šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalīb-
niekiem vai viņu mantai. Pārkāpums ir maznozīmīgs, ja, ņemot vērā konkrētās
lietas apstākļus (tostarp izdarītā pārkāpuma raksturu un citus lietā būtiskus ap-
stākļus), administratīvā soda uzlikšana par izdarīto pārkāpumu nebūtu lietderīga.
Citiem vārdiem, izdarītais pārkāpums ir tik nebūtisks, ka par to pārkāpējam nav
nepieciešams uzlikt sodu, bet ir pietiekami izteikt mutvārdu aizrādījumu, kas ir
preventīvs (audzinoša rakstura) līdzeklis, vērsts uz to, lai persona, kas izdarījusi
administratīvo pārkāpumu, saprastu savas uzvedības prettiesiskumu un turpmāk
to nepieļautu.94

Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits ir norādījis, ka demokrātiskā
tiesiskā valstī valsts pārvaldei ir jātiecas nodrošināt taisnīgumu un nav pieļaujama
formāla tiesību normu piemērošana, ignorējot faktiskos apstākļus, ja tie konkrētu
gadījumu būtiski atšķir no citiem gadījumiem, kuros likumdevējs ir paredzējis
noteiktu valsts varas izmantošanas veidu. Tādēļ netipiskajos gadījumos iestādei
ir tiesības atkāpties no likumā noteiktās tiesisko seku īstenošanas, šādu atkāpi
pamatojot ar īpašiem, uzrādāmiem un pārliecinošiem argumentiem.95

Atbilstoši LAPK 32. panta pirmajai daļai sodu par administratīvo pārkāpumu
uzliek tajos ietvaros, ko nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par
izdarīto pārkāpumu. 32. panta otrā daļa noteic, ka, uzliekot sodu, ņem vērā
izdarītā pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību, viņa vainas pakāpi, mantisko
stāvokli, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. No kodeksa 32. panta
pirmās daļas secināms, ka sods par administratīvo pārkāpumu nevar tikt noteikts
ārpus ietvariem, ko nosaka tiesību norma, kurā paredzēta atbildība par izdarīto
pārkāpumu.96 Tas ir, kodekss aizliedz piemērot sodu, kas ir mazāks par konkrētās
tiesību normas sankcijā paredzēto minimālo sodu.97 Tomēr pastāv arī pretēji
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93 Ceļu satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu, ja par to paredzētais naudas sods
nepārsniedz trīsdesmit latu un ja šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes
dalībniekiem vai viņu mantai, var atzīt par maznozīmīgu (LAPK 21. panta otrā daļa).
94 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.02.2009. sprieduma lietā
Nr. SKA–15/2009 14. punkts. Pieejams: www.tiesas.lv
95 Levits E. Samērīguma princips un obligātais administratīvais akts. Jurista Vārds, 2007, Nr. 13.
96 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.04.2007. sprieduma lietā
Nr. SKA–57/2007 8. punkts. Pieejams: www.tiesas.lv
97 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 08.05.2008.
lēmuma lietā Nr. SKA–349/2008 6. punkts. Nepublicēts.



viedokļi. Bijušās Latvijas Policijas akadēmijas profesors Modris Žeivots norāda,
ka “fiksētie sodi ir visai apšaubāms risinājums no pārkāpumu novēršanas viedokļa
un neatbilst tiesību principiem, kas šobrīd ir ietverti tādā normatīvajā aktā kā APL.
Galu galā katrs pārkāpums ir stingri individuāls, kaut arī tiek kvalificēts pēc
vienām un tām pašām pazīmēm, jo jāvērtē arī personas subjektīvā attieksme pret
nodarījumu. Piem., par spēkratu vadīšanu reibuma stāvoklī likumdevējs pare-
dzējis fiksētos sodus. Zūd arī soda jēga audzināt, pārliecināt.”98

LAPK 32. panta otrā daļa interpretējama kopsakarā ar minētā panta pirmo daļu.
Tādējādi panta otrajā daļā norādītie apstākļi, tostarp atbildību mīkstinošie ap-
stākļi (kodeksa 33. pants), jāņem vērā, nosakot sodu konkrētās normas sankcijas
ietvaros. Šie apstākļi nevar būt pamats, lai noteiktu sodu, kas ir mazāks par
konkrētās normas sankcijā paredzēto.99 Arī argumenti par administratīvā soda
nesamērīgumu ar pārkāpuma raksturu nevar būt par pamatu, lai sodu par admi-
nistratīvo pārkāpumu noteiktu ārpus ietvariem, ko nosaka tiesību norma, kurā
paredzēta atbildība par konkrēto pārkāpumu.100

Līdz ar to vadītājiem jāpievērš uzmanība, kādu sankciju konkrētā norma pa-
redz un vai iestādei ir rīcības brīvība. Piem., ja LAPK 194.8 panta otrās daļas sank-
cija ir brīdinājums vai naudas sods Ls 10 apmērā, tad ceļu policijas rīcības brīvība
aprobežojas ar tiesībām izlemt, vai konkrētajā gadījumā ir piemērojams brīdi-
nājums vai naudas sods Ls 10. Iestādei šādos gadījumos obligāti ir jāizdara
lietderības apsvērumi, kas jāatspoguļo lēmumā par soda piemērošanu. Ja pastāv
tikai atbildību mīkstinoši apstākļi vai arī neapstāv ne atbildību pastiprinošie, ne
atbildību mīkstinoši apstākļi, tad nav pamata noteikt lielāku sankciju, nekā tiesību
normā minētā minimālā sankcija – šajā piemērā – brīdinājumu. Tomēr ir gadījumi,
kad iestāde neveic padziļināti visu iepriekšminēto apstākļu analīzi. Tā galvenokārt
aprobežojas ar formālu norādi, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši
apstākļi.101 Iestādei būtu rūpīgāk jāveic šo apstākļu analīze, jo likumdevēja sniegtā
rīcības brīvība soda apmēra noteikšanā ir jāizmanto ar lielu rūpību. Iestādei moti-
vēti jāpamato, kāpēc vainīgajai personai noteikts konkrētais sods, arī minimālais
soda apmērs. Nebūtu pieļaujamas situācijas, kad iestāde piemēro minimālo sank-
ciju, tādējādi atbrīvojoties no pienākuma veikt lietderības apsvērumus. Tas būtu
pretēji soda mērķa sasniegšanas koncepcijai. Ja iestāde izmanto sev piešķirto
rīcības brīvību, tai attiecīgais rezultāts ir pienācīgi jāpamato – tā nepieciešamība
(leģitīmā mērķa sasniegšanai), piemērotība (attiecīgā mērķa sasniegšanai), vaja-
dzība (mazāka personas tiesību ierobežojošo līdzekļu izmantošana) un atbilstība
(salīdzinot personas tiesību aizskārumu ar sabiedrības ieguvumu).

Tāpat personai nevar tikt samazināts piemērojamais sods vai, turklāt, persona
nevar tikt atbrīvota no atbildības tāpēc, ka ir iesniegusi pierādījumus, ka arī
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98 Žeivots M. Tiesvedība administratīvo pārkāpumu lietās. Pieejams: http://www.at.gov.lv/
files/docs_en/conferences/adm5gadi/modris_z.doc (skatīts 24.11.2010.).
99 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 05.06.2008.
lēmuma lietā Nr. SKA–410/2008 6.3. punkts. Nepublicēts.
100 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 02.10.2008. sprieduma lietā
Nr. SKA–415/2008 9. punkts. Pieejams: www.tiesas.lv ; Augstākās tiesas Senāta Administra-
tīvo lietu departamenta rīcības sēdes 11.04.2008. lēmuma lietā Nr. SKA–266/2008 6. punkts.
Nepublicēts.
101 Sk., piem., Administratīvās rajona tiesas 22.05.2007. spriedumu lietā Nr. A42475905;
Administratīvās rajona tiesas 23.04.2009. spriedumu lietā Nr. A42675907. Pieejami:
www.tiesas.lv



policijas darbinieki pārkāpj ceļu satiksmes noteikumu normas. Ja arī poli-
cijas darbinieki ir pārkāpuši ceļu satiksmi regulējošās tiesību normas, tas neat-
taisno personas rīcību un neatceļ tai uzlikto administratīvo sodu. Turklāt konkrēti
pārkāpumi, pat ja tos izdara policisti, neliecina par to, kā būtu izprotama
konkrētā tiesību norma102 (piem., ka, pretēji aizlieguma ceļa zīmei, transport-
līdzekļa apstāšanās tomēr būtu atļauta). Jautājumu par policijas darbinieku pie-
ļautajiem pārkāpumiem persona var risināt, vēršoties policijā ar iesniegumu par
šādas policijas darbinieku rīcības izvērtēšanu,103 piem., vēršot iestādes uzmanību
uz varbūtēju nepieciešamību konkrētās amatpersonas disciplināri sodīt.

Savukārt no tiesību normu atpakaļvērstā spēka aizlieguma principa iz-
riet, ka tiesību normu izmaiņu rezultātā personai nevar noteikt bargāku sodu
nekā to, kāds bija paredzēts tiesību normā pārkāpuma izdarīšanas laikā. Tā, piem.,
kādā lietā šis princips tika pārkāpts, jo lietas izskatīšanas laikā tiesā mainījās LAPK
norma, kas, pretstatā iepriekšējam, personai labvēlīgam regulējumam par to, ka
sods pašas personas sūdzības rezultātā nevar tikt pastiprināts, kodeksu papil-
dināja ar personai nelabvēlīgāku regulējumu, nosakot, ka prokurora protesta vai
cietušā sūdzības gadījumā pie administratīvās atbildības saucamajai personai
sods var tikt pastiprināts. Tiesa, izskatot lietu, ņēma vērā jauno, personai nelab-
vēlīgāko regulējumu, un tādējādi pārkāpa tiesību normu atpakaļvērstā spēka
aizliegumu.104

2.2.6. Pierādīšanas teorija
No iepriekš minētajām kriminālprocesuālajām garantijām, kas jāievēro admi-

nistratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, izriet arī pierādīšanas process.

2.2.6.1. Pierādīšanas līdzekļi

Administratīvā pārkāpuma pierādīšanai ir pieļaujami tikai likumā noteiktie
pierādīšanas līdzekļi. Atbilstoši LAPK 243. pantam pierādījumi administratīvā
pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti, uz kuru pamata institūcijas (amatpersonas)
likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā pārkāpuma esamību vai neesa-
mību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un citus apstākļus,
kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā. Savukārt pierādījumus administratīvo
pārkāpumu lietās konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo
pārkāpumu, ar tās personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās at-
bildības, ar cietušā un liecinieku liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pie-
rādījumiem, protokolu par priekšmetu un dokumentu izņemšanu, citiem doku-
mentiem, kā arī ar pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem līdzekļiem (braukšanas
ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas noteikšanai
izelpotajā gaisā, foto, video u. tml.). Savukārt APL 149. pants definē, ka pierā-
dījumi administratīvajā lietā ir ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti adminis-
tratīvā procesa dalībnieku prasījumi un iebildumi, kā arī ziņas par citiem faktiem,
kuriem ir nozīme lietas izspriešanā. Likuma 20. nodaļā (161.–183. pants) aprakstīti
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102 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 31.01.2008. rīcības sēdes
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pierādīšanas līdzekļi (paskaidrojumi, liecinieku liecības, rakstveida pierādījumi,
lietiskie pierādījumi, eksperta atzinums, personu apvienības viedoklis105).

Pierādīšanas līdzekļu uzskaitījums ir pietiekami detalizēts un plašs, lai ar to
izpratni un piemērošanu nerastos problēmas.

Strīds administratīvo pārkāpumu lietās ir radies par to, vai policijas darbi-
nieku paskaidrojumi (jeb personas iestādē sniegtie paskaidrojumi), dienesta
ziņojumi ir pierādīšanas līdzekļi, uz ko tiesa ir atbildējusi apstiprinoši, norādot,
ka par pierādīšanas līdzekli administratīvā pārkāpuma lietā atzīstams jebkurš
dokuments (rakstveida pierādījums), tostarp policijas darbinieku paskaidrojumi,
dienesta ziņojumi106, un tie uzskatāmi par “citiem dokumentiem” kodeksa 243.
panta otrās daļas izpratnē un rakstveida pierādījumiem (dokumentiem) APL 167.
panta izpratnē.107 Ja nav pierādījumu par pretējo, tie atzīstami par tiesiski
iegūtiem pierādījumiem, tāpēc šo paskaidrojumu apstiprināšanai personas nav
obligāti jānopratina tiesas sēdē.108

Ceļu policijas amatpersonu dienesta ziņojumi ir policijas amatpersonu plašāks
paskaidrojums par lietas faktiskajiem apstākļiem. Šādi ziņojumi nav aizliegti ar
tiesību normām un kā rakstveida pierādījumi par lietas faktiskajiem apstākļiem ir
pieļaujami.109 Dienesta ziņojumi papildina informāciju par pārkāpuma izdarīšanas
un konstatēšanas apstākļiem, nevis kalpo par vienīgo pierādīšanas līdzekli.110

Ņemot vērā, ka gan ceļu policijas darbinieka ziņojumi, gan transportlīdzekļa
vadītāja paskaidrojumi ir subjektīvi vērtējumi, abos gadījumos ir iespējama kļūda.
Tāpēc tiesa salīdzina visu dalībnieku paskaidrojumus, meklē pretrunas. Ja ceļu
policijas darbinieka ziņojumos tās nav atrodamas un nerodas šaubas par sniegto
ziņu ticamību, tiesa priekšroku dod ceļu policijas darbinieka ziņojumos minē-
tajiem faktiem.

Policistu liecības un paskaidrojumi nav absolūti ticami un neapstrīdami, tomēr
tiem ir augsta ticamības pakāpe. Lai konstatētu, ka policists sniedzis nepatiesas
liecības, ir nepieciešami pārliecinoši pierādījumi. Tomēr tos ir grūti vai neiespējami
iesniegt, jo neviens nepārvietojas ar transportlīdzekli, būdams gatavībā pierādīt
braukšanas ātrumu. Tie, kuriem tas izdodas, arī pierāda savu nevainīgumu.111
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105 Kaut arī personu apvienības viedoklis ir iekļauts nodaļā par pierādījumiem, juridiskajās
diskusijās tiek kritizēta pieeja personu apvienības viedokli uzskatīt par pierādījumu (sk.,
piem., Levits E. Par amicus curiae institūtu administratīvajā procesā. Jurista Vārds, Nr. 45,
16.12.2003.).
106 Sal. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 05.09.2007. rīcības sēdes
lēmuma lietā Nr. SKA–609/2007 5.9. punktu; Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamenta 04.07.2008. sēdes lēmuma lietā Nr. SKA–439/2008 8.2. punktu. Nepublicēti.
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lietā Nr. SKA–248/2007 19. punktu. Pieejams: www.tiesas.lv
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nistratīvo lietu departamenta 14.04.2008. rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA–267/2008
9. punktu. Nepublicēts.
109 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 04.07.2008. lēmuma lietā
Nr. SKA–439/2008 8.2. punkts. Nepublicēts.
110 Administratīvās rajona tiesas 29.05.2009. spriedums lietā Nr. A42646407. Pieejams:
www.tiesas.lv
111 Sal: Administratīvās rajona tiesas 06.11.2008. spriedums lietā Nr. A42631207. Pieejams:
www.tiesas.lv



Nereti tiesu praksē tiek pievērsta uzmanība brīdim, kad konkrēto ziņojumu
transportlīdzekļa vadītājs un ceļu policijas darbinieks sastāda. Tiesa īpašu vērību
pievērš tieši sākotnējiem personas paskaidrojumiem, jo tie dod objektīvāku
priekšstatu par faktiskajiem lietas apstākļiem.112 Visbiežāk tiesa norāda, ka ap-
stākļos, kad persona ir pilnīgi pārliecināta par savu nevainīgumu, adekvāta un
pašsaprotama būtu sevis aizsargāšana, nekavējoties izsakot iebildumus un savu
viedokli par notiekošo.113

Tomēr tiesa arī neatzīst par pareizu viedokli, ka sākotnēji sniegtām ziņām
pašām par sevi ir piešķirama lielāka ticamība nekā vēlāk sniegtajām. Šāds
apstāklis, proti, iebildumu nenorādīšana administratīvā pārkāpuma protokolā, ir
vērtējams, un tam var būt nozīme. Ne jebkurā gadījumā un ne jebkura persona var
apzināties savas rīcības nozīmi konkrētā situācijā. Tomēr apstāklis, ka persona
nevienu iebildumu pret protokolu notikuma vietā nav norādījusi, zināmā mērā
liek apšaubīt faktu, ka šai personai jau notikuma vietā bijuši iebildumi un ka tie
arī tikuši izteikti.114

Kādā lietā sākotnējam lēmumam nebija pievienots ceļu policijas darbinieka
ziņojums. Tas bija iesniegts tikai pēc 22 dienām. Pēc tiesas ieskata, tas bija sa-
stādīts un pievienots novēloti, jau pēc sākotnējā lēmuma pieņemšanas. Tādējādi
ceļu policijas darbinieka ziņojums tika vērtēts kritiski. Ceļu policijas darbinieka
darba ikdiena ir ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrole uz autoceļiem,
sastopoties ar daudziem vadītājiem, tāpēc tiesa apšaubīja iespēju gandrīz mēnesi
vēlāk pēc fiksētā pārkāpuma atcerēties notikumu gaitu visās detaļās.115 Šis
apstāklis vērtējams kopsakarā ar citiem pierādījumiem.

Policijas darbinieku sastādītajiem dokumentiem a apriori ir publiskā ticamība
(sk. iepriekšējo sadaļu par administratīvā pārkāpuma protokola publisko ticamību),
ko iespējams apšaubīt, iesniedzot pierādījumus, kas to apstiprina.116 Tomēr ir
diskutējams jautājums par ziņojuma ticamību un lietderību, ja to sastāda pēc ilga
laika (pēc apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas). Nereti tiesas spriedumos
lasāmas šādas ceļu policista sniegtās liecības tiesā: “/../ konkrēto gadījumu neat-
ceras, bet pieteicējs liekas pazīstams, jo laikam sastādījis viņam protokolu. /../
Paskaidro, ka neatceras, vai pieteicējs ir izkāpis no automašīnas, jo ir pagājis ilgs
laiks un viņš ir apturējis daudzas automašīnas.”117 Tas arī raisa jautājumus par nepie-
ciešamību ceļu policijas darbiniekus aicināt uz tiesas sēdi liecināt.118 Tomēr to, cik
lietderīgi ir aicināt, parasti var novērtēt tikai pēc ceļu policista uzklausīšanas
tiesas sēdē. Līdz ar to labāk uzaicināt lieki, nekā neuzaicināt, kad vajadzīgs.
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Kādā lietā transportlīdzekļa vadītāja paskaidrojumos un ceļu policijas darbi-
nieku ziņojumos minētie faktiskie apstākļi bija diametrāli pretēji. Ceļu policijas
darbinieki ziņojumus bija snieguši aptuveni pusotru mēnesi pēc notikuma. Pie
šādiem apstākļiem tiesa uzskatīja, ka tajos minēto informāciju nevar atzīt par
absolūti patiesu un faktisko situāciju atspoguļojošu. Tajos arī nav norādīti
administratīvā pārkāpuma fiksēšanas faktiskie apstākļi – kā norisinājusies saruna
starp policijas darbinieku un personu, kāpēc persona atteikusies parakstīt
protokolu. Minētais liecina, ka policijas darbinieks neatceras notikumu vai arī
nevēlas šos faktus atspoguļot.119

Nav arī iespējams pārliecināties, ka ceļu policijas darbinieks sastāda savu ziņo-
jumu par lietas apstākļiem tā, lai atspēkotu apstrīdēšanas iesniegumā minētos
argumentus. Kādā lietā tiesa noteica, ka ceļu policijas darbinieka ziņojumā norā-
dītie apstākļi ir neobjektīvi, jo tas pievienots administratīvajai lietai pēc tam, kad
transportlīdzekļa vadītājs iesniedza apstrīdēšanas iesniegumu, tāpēc ziņojumā
norādītie apstākļi norādīti policijai izdevīgā kontekstā.120 Citā lietā netika konsta-
tēti apstākļi, kas liecinātu par ceļu policijas darbinieku ieinteresētību lietas iznā-
kumā. Tajā pašā laikā tiesa neatstāja bez ievērības apstākli, ka policijas darbinieka
ieinteresētība lietas iznākumā var izpausties tādējādi, ka pastāv vēlme, lai netiktu
atspēkoti administratīvā pārkāpuma protokolā minētie fakti. Līdz ar to ceļu poli-
cijas darbinieku objektivitāte, sniedzot informāciju savos ziņojumos, ir nosacīta.
Turklāt arī bez iepriekš minētajiem apsvērumiem ir iespējama situācija, ka poli-
cijas darbinieks var vienkārši kļūdīties, bet šo kļūda nav iespējams nekādā veidā
pārbaudīt.121

Tas vien, ka apstākļus konstatējusi un ziņas sniegusi amatpersona, šīm ziņām
nepiešķir lielāku ticamības pakāpi. Šādam pierādījumam pašam par sevi nav lie-
lāka spēka.122

Pēc tiesas ieskatiem, nav pieļaujamas arī situācijas, kad protokolā kā sastā-
dītājs norādīta viena amatpersona, bet faktiski to ir sastādījusi un sākotnējo
lēmumu pieņēmusi cita. Tas ir pietiekams pamats, lai apšaubītu protokolā no-
stiprināto ziņu objektivitāti un ticamību.123

Būtu jāizvērtē ceļu policijas darbinieku un vadītāju subjektīvi sniegto paskaid-
rojumu nozīme lietā. Tam par pamatu kalpo apstākļi, ka ceļu policijas darbiniekam
ir praktiski neiespējami atcerēties konkrēto gadījumu, nav caurspīdīgas kārtības,
kādā tiek sastādīti ziņojumi, un vadītāja ziņojums gandrīz vienmēr būs vērsts uz
izvairīšanos no soda. Ja lietā nav foto vai video ieraksta, tad protokols un ziņo-
jumi ir vienīgie pierādījumi. Šis pierādījuma standarts ir novecojis, un tas likum-
devējam būtu jāpaplašina, ietverot atsauci uz foto vai video nepieciešamību, tādē-
jādi palielinot kopējo pierādījumu ticamību. Tiesas izvēlēta pozīcija tiek veidota
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pašreizējā regulējuma ietvaros. Pierādījuma latiņas celšana ir tiesību politikas
jautājums, kas risināms likumdevējam.

Ceļu policijas nostāja, ka “praksē novērots, ka transportlīdzekļa vadītāji cenšas
izvairīties no atbildības un sodiem par izdarītajiem pārkāpumiem ar visiem iespē-
jamajiem līdzekļiem”,124 nav pareiza un ir pretēja nevainīguma prezumpcijai.
Sākumā būtu jācenšas rast atbildi par vainu un tikai tad izdarīt prezumpciju par
iespēju izvairīties no tās. Vadītājam nevar pārmest vēlmi izvairīties no piespriestā
soda, jo savu tiesību aizsardzības izmantošana nav par tādu uzskatāma un šādu
pieņēmuma var izdarīt tikai tad, ja ir acīmredzama vadītāja vaina un tam pastāv
objektīvi pierādījumi.

Praksē konstatējama arī virkne pārkāpumu, kas saistīti ar ceļu policijas darbi-
nieku ziņojumu pievienošanu lietas materiāliem. Kādā lietā no pārsūdzētā lēmuma
izrietēja, ka tas pieņemts, pamatojoties uz administratīvā pārkāpuma protokolu,
sākotnējo lēmumu un ceļu policijas inspektoru ziņojumiem. Tomēr tiesa konsta-
tēja, ka ceļu policijas darbinieki jau pēc protokola sastādīšanas tajā izdarījuši
labojumus un pierakstus, kuru nav vadītājam izsniegtajā protokola eksemplārā.
Proti, iestāde bija papildinājusi protokolu tādējādi, ka tam ir pievienoti inspektoru
ziņojumi. Tādēļ tiesa apšaubīja iesniegto ceļu policijas inspektoru ziņojumu
sastādīšanas laiku, līdz ar to – arī ziņojumu ticamību. Lai arī protokola papildi-
nāšanas fakts ir nepārprotami konstatējams, amatpersona, pieņemot galīgo lēmumu,
nav uz to norādījusi un nav vērtējusi šā apstākļa ietekmi uz konkrētā pierādījuma
pieļaujamību un ticamību. Tiesa pat pieļāva iespēju, ka ziņojumi rakstīti jau pēc
lēmuma pārsūdzēšanas, lai pastiprinātu pierādījumu ticamību lietā.125

Līdzīgā, bet citā lietā transportlīdzekļa vadītājam izsniegtajā administratīvā
pārkāpuma protokolā nebija atzīmes par ziņojumiem, bet ceļu policijas iesnieg-
tajos protokolos tā bija atrodama. Šādi ziņojumi datēti ar pārkāpuma fiksēšanas
datumu. Rezultātā tiesa apšaubīja, ka inspektori ziņojumus sastādījuši tajā pašā
dienā, un, pēc tiesas domām, tie sastādīti ar atpakaļejošu datumu, jo, pēc policijas
iestāžu ierastās prakses, ceļu policijas inspektori ziņojumus raksta tikai tad, kad
saņemta sūdzība. Tāpēc tiesa nesaskatīja pamatotu iemeslu, kāpēc ceļu policijas
inspektori rakstījuši ziņojumu, pirms tika saņemta sūdzība. Tiesa šādu ceļu poli-
cijas rīcību uztvēra kā vēlmi pastiprināt protokola un lēmuma nozīmi un spēku, kas
nebūtu nepieciešams, ja policijas darbinieki būtu pārliecināti par sava lēmuma tie-
siskumu. Tādējādi tiesa protokolu un ziņojumus izslēdza no pierādījumu loka.126

Lai apšaubītu policijas ziņojumā minētos faktus, jākonstatē apstākļi, ka
policijas darbinieks protokolā būtu apzināti fiksējis nepatiesas ziņas, vai arī tādi
apstākļi, kas dotu pamatu apšaubīt policijas darbinieka objektivitāti vai arī
ieinteresētību sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu tieši pieteicējam.

Lielākoties tiesa pieņem prezumpciju, ka uz policijas darbinieka objektivitāti
norāda tas, ka policijas darbiniekam nevar būt nekādas ieinteresētības attiecībā
tieši uz pieteicēju, jo viņš ir viens no daudziem ceļu satiksmes dalībniekiem, ar
kuriem policijas darbiniekiem ik dienu jāsastopas, pildot savus dienesta pienā-
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kumus. Savukārt persona, kas pieļāvusi administratīvu pārkāpumu, ir ieinteresēta
lietas iznākumā, līdz ar to tās paskaidrojumi pēc būtības ir subjektīvi un parasti
vērsti uz to, lai izvairītos no sodīšanas par pieļauto pārkāpumu.127

Tādējādi tiesa vērtē arī policista iepriekšēju saistību ar transportlīdzekļa
vadītāju un – līdz ar to – vēlmi pieņemt pieteicējam nelabvēlīgu lēmumu.128 Atse-
višķos gadījumos tiesa ir uzskatījusi par nepieciešamu vērtēt arī iespējamību, vai
noticis kukuļa izspiešanas mēģinājums no policijas darbinieku puses.129 Atbildot
uz vadītāja argumentu par ceļu policijas darbinieka “kukuļa izspiešanas” mēģinā-
jumu, tiesa norāda, ka šādu faktu neapstiprina neviens pierādījums, turklāt tas
būtu skatāms disciplinārlietas vai krimināllietas ietvaros.130

Kā iemeslu, kāpēc ceļu policistu ziņojumi nav objektīvi, vadītāji min to, ka viņi
ir ieinteresēti naudas soda uzlikšanā un iekasēšanā, lai nodrošinātu budžeta
ienākuma izpildi un fotoradaru iegādes un uzstādīšanas izdevumu atpelnīšanu.131

Nereti vadītāji tiesā par argumentu izmanto arī to, ka administratīvā pārkāpuma
protokola sastādīšana saistīta ar ceļu policijas darbinieku amatalgu. Policija par
šiem argumentiem norāda, ka policijas darbinieki, pildot amata pienākumus,
ievēro pastāvošos likumus un tas, vai viņi sastāda administratīvā pārkāpuma
protokolus, nemaina viņu darba samaksu, nedodot nekādus labumus vai privilē-
ģijas.132 Kādā lietā tiesa veica pārbaudi un nekonstatēja pamatu, ka policijas
darbinieki strādātu ar mērķi sodīt un iekasēt naudu par pārkāpumiem, kā arī to,
ka policistu darba kvantitāte ietekmētu darba kvalitāti. Konkrētajā lietā tiesa iz-
zināja, ka konkrētā ekipāža savā dežūras laikā no plkst.16.30 līdz 05.00 sastā-
dījusi tikai deviņus pārkāpuma protokolus. Tas apliecina, ka aizturēti tiek vienīgi
tie ceļu satiksmes dalībnieki, kuri neievēro ceļu satiksmes noteikumus.133

Nevienā no analizētajām tiesu lietām nav konstatēta ceļu policista ieinteresētība,
kas liecina, ka šāda ieinteresētība nepastāv vai arī to nav iespējams konstatēt.

Pieņēmums par ceļu policijas darbinieka neieinteresētību katrā gadījumā nav
īpaši jāpierāda, bet to ir iespējams apšaubīt. Likumā ir nostiprināta ceļu policijas
darbinieka objektivitāte, tomēr katrā gadījumā ar konkrētiem pierādījumiem šo
pieņēmumu var apstrīdēt un pierādīt pretējo. Šāds vispārējs pieņēmums izriet no
valsts pienākuma rūpēties par sabiedrības drošību un citu indivīdu aizsardzību. Ja
ikvienā gadījumā būtu jāpierāda ceļu policijas darbinieka neieinteresētība, tad būtu
arī jāatbild uz jautājumu par valsts pārvaldes efektivitāti un nepieciešamību. Līdz
ar to ieinteresētība ir izņēmums no vispārējā pieņēmuma par objektivitāti.
Tomēr šim pieņēmumam ir jābalstās uz objektīviem apstākļiem. Daži no šiem
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apstākļiem ir iestādes darba labie rezultāti. Galvenos apstākļus veido sabiedrības
uzticamība, kas valsts pārvaldei kopumā pašlaik ir ļoti zema. Turklāt, salīdzinot
transportlīdzekļa vadītāju argumentus atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanas li-
etās un citās lietu kategorijās, secināms, ka praktiski tikai lietās par atļautā ātruma
pārsniegšanu un apreibinošo vielu lietošanu tiek izteiktas aizdomas par jelkādu
ceļu policijas inspektoru ieinteresētību. Protams, tas būtu izskaidrojams ar lielo
lietu skaitu un ceļu policijas aktīvo rīcību, pastiprināti kontrolējot šos pārkāpumus,
tomēr tas arī raisa zināmu jautājumu: kāpēc šajās lietu kategorijās ir šādas aizdo-
mas, bet citās to praktiski nav un tajās notiek strīds vienīgi par lietas faktiskajiem
apstākļiem? Līdz ar to ceļu policijas darbs būtu jābalsta ne tikai uz tās darbinieku
subjektīviem novērojumiem, bet jāizmanto zinātnes dotās iespējas un pēc iespē-
jas vairāk un plašāk jāizmanto tehniskie līdzekļi, lai pierādītu vadītāja vainu.

Arī fotogrāfijas ir pierādīšanas līdzeklis – rakstveida pierādījums jeb doku-
ments – atbilstoši minētajām kodeksa un APL normām. Ja nav noteikts, ka noteiktu
faktu var pierādīt tikai ar konkrētiem pierādīšanas līdzekļiem (piem., personas
atrašanos alkohola reibumā var pierādīt ar alkometra mērījumu, ar ārstniecības
iestādes atzinumu medicīnas pārbaudes protokolā var pierādīt personas veselības
stāvokli), pieļaujami ir jebkuri likumā minētie pierādīšanas līdzekļi. Piem., fakta
pierādīšanai, ka persona ir vadījusi automašīnu, var izmantot jebkuru pierādī-
šanas līdzekli, tostarp fotogrāfijas,134 nevis, piem., tikai videoierakstu.

Praksē reti piemērots, tomēr par pierādīšanas līdzekli izmantojams ir personas,
kuru sauc pie administratīvās atbildības, zvērests. Ja citu pierādīšanas līdzekļu
nav vai arī tie nav pietiekami droši, pieteicējs – fiziskā persona – ar zvērestu var
apstiprināt savus paskaidrojumus (APL 161. panta trešā daļa, 224. panta pirmā
daļa). Senāts ir skaidrojis, ka 161. panta trešās daļas regulējums ir izņēmums no
panta pirmajā daļā noteiktās vispārējās kārtības, saskaņā ar kuru paskaidrojumos
ietvertajām ziņām ir jābūt apstiprinātām ar citiem pierādījumiem. Priekšnotei-
kums pieteicēja zvēresta kā pierādīšanas līdzekļa izmantošanai ir tiesas secinā-
jums, ka lietā nav citu pierādīšanas līdzekļu vai ka tie nav pietiekami droši. Par
pierādīšanas līdzekļa drošumu liecina no tā izrietošo pierādījumu ticamība. Arī
juridiskajā doktrīnā norādīts, ka viens no zvēresta došanas pamatprincipiem ir
tāds, ka procesa dalībnieki savus paskaidrojumus vispirms sniedz bez zvēresta.
Ja procesa dalībnieki vēlas apstiprināt savus paskaidrojumus ar zvērestu, tiesai ir
tiesības izlemt šo lūgumu. Lemjot par procesa dalībnieka pieteikto lūgumu, tiesa
vadās no apsvērumiem par pierādījumu pietiekamību un ticamību. Ja par to tiesai
nav šaubu, tai jāatturas no nelietderīgu zvērestu pieļaušanas. Tādējādi tiesai, kon-
statējot, ka lietā ir pietiekami droši pierādīšanas līdzekļi, un nepieļaujot personai
pastiprināt savus paskaidrojumus ar zvērestu, netiek pārkāpta APL 161. panta
trešā daļa.135 Turklāt jāņem vērā, ka zvērestu var dot tikai privātpersona – fiziska
persona, nevis jebkurš procesa dalībnieks.

Ievērojot minēto, pierādīšanas līdzekļi administratīvā pārkāpuma lietā var būt
jebkuri minētajās tiesību normās noteiktie līdzekļi, tostarp bez jau minētajiem,
piem., videoieraksti, zīmētas notikuma vietas shēmas, kā arī jebkuri citi materiāli,
kas pierāda lietā būtiskus faktus.
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2.2.6.2. Pierādījumu iegūšana un novērtēšana

Tiesa pierādījumus vērtē atbilstoši LAPK 244. pantam (analoga norma ietverta
APL 154. panta pirmajā daļā): pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatojas uz
vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, kā arī vadoties no
tiesiskās apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un taisnī-
guma principiem.

Rezultātā tiesai ir jānonāk pie secinājuma, kuri pierādījumi ir ticami un kuriem
ir dodama priekšroka, neatkarīgi no tā, kuras personas apgalvojumu tie ap-
stiprina.136

Lai iepriekš norādītie pierādīšanas līdzekļi būtu izmantojami, tiem ir jābūt
iegūtiem ar tiesiskām metodēm (APL 60. panta otrā daļa noteic, ka iestāde admi-
nistratīvajā procesā nedrīkst izmantot informāciju, kas iegūta ar prettiesiskām
metodēm), piem., protokolu par administratīvo pārkāpumu policijas darbinieks
sastāda, tam pildot dienesta pienākumus; alkometram jābūt verificētam likumā
noteiktajā kārtībā; personas paskaidrojums tiek iegūts, personu uzklausot, nevis
to ietekmējot.

Vienlaikus ir iespējama situācija, ka pierādījums ir iegūts ar tiesiskām meto-
dēm, tomēr tā iegūšanā ir pieļautas procesuālas kļūdas. Ne kodekss, ne APL šādu
situāciju neregulē. Tādā gadījumā, kā atzinusi tiesa, ir jāvērtē attiecīgo pierā-
dījumu ticamība (kaut arī tiešā tekstā šis nosacījums nav iekļauts, tas izriet no
APL 154. panta piemērošanas). Proti, ziņas, kas iegūtas ar tiesiskām metodēm,
bet, pieļaujot procesuālus pārkāpumus, ir izmantojamas pierādīšanā, ja pārkā-
pums nav ietekmējis šo ziņu ticamību vai šo ziņu ticamību apstiprina citas lietā
iegūtās ziņas. Šāda ziņu ticamības izvērtēšana veicama, vērtējot visus lietā esošos
pierādījumus kopumā, atbilstoši kodeksa 244. pantam un APL 154. pantam.137

Pierādījumi tiek vērtēti kopsakarā jeb pierādījumu vērtēšanā jāveic kompleksi
apsvērumi par to ticamību. Pierādījumu novērtēšana nenozīmē mehānisku vienus
vai citus apstākļus apstiprinošu pierādīšanas līdzekļu summēšanu.138

No minētā izriet vairāki secinājumi. Proti, pierādījumu skaitam vispār lietā nav
izšķirošas nozīmes, lai kādu faktu atzītu par pierādītu. Privātpersona nevar
sagaidīt, ka tās paskaidrojumiem vai iesniegtajiem pierādījumiem vienmēr tiks
piešķirta vienāda vai lielāka ticamība nekā citiem pierādījumiem; ka visas šaubas
tiks izprastas par labu personai (sk. apakšnodaļu par nevainīguma prezumpciju).
Pretēji nereti personu paustajam viedoklim šāds secinājums neizriet no privāt-
personu ievērošanas principa139 (atspoguļots APL 5. pantā). Līdzīgi arī policijas
darbinieku paskaidrojumiem, liecībām vai sastādītajam protokolam nav vienmēr
piešķirama lielāka ticamība nekā citiem pierādījumiem tikai tāpēc, ka tos sastādī-
juši policijas darbinieki.

Arī pretējs viedoklis nav pamatots: ja protokolu sastādījušas vai paskaid-
rojumus sniegušas policijas amatpersonas, šie pierādīšanas līdzekļi nav ticami,
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vai jebkurš personas, kura saukta pie atbildības, paskaidrojums uztverams
kritiski.

Citiem vārdiem, nevienam pierādīšanas līdzeklim nav iepriekš piešķirta
noteikta ticamības pakāpe.

Tā, piem., kādā lietā persona norādīja, ka vienīgie pieteicēja vainas pierādījumi
ir pašas iestādes sagatavoti – administratīvā pārkāpuma protokols, policista
ziņojums un akts. Tiesa, norādot uz kodeksa 243. pantu, ka pierādījumi admi-
nistratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti, uz kuru pamata institūcijas (amat-
personas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā pārkāpuma esamību
vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un citus
apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā, un konstatējot, ka pierādījumi
ir iegūti tiesiski, atzina, ka tas vien, ka pierādījumi ir pašas iestādes sagatavoti,
nenozīmē, ka tie nav izvērtējami.140

Tiesa, skaidrojot APL 154. panta un kodeksa 244. panta piemērošanu, ir
atzinusi, ka iestādei un tiesai ir pienākums noskaidrot pārkāpuma apstākļus lietā
pēc jebkādiem pierādījumiem, nevis tikai pēc dokumentiem, kas noformēti
atbilstoši Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 154 “Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” normām.141 Iestāde un tiesa pierādī-
jumu vērtēšanā nav ierobežotas tikai ar norādīto Ministru kabineta noteikumu
normām par dokumentu juridisko spēku. Pretējā gadījumā pierādījumu novērtē-
šana lietā tiktu padarīta par apgrūtinošu un arī neiespējamu.142

APL 154. panta trešā daļa uzliek tiesai pienākumu norādīt, kāpēc tā vienam
pierādījumam devusi priekšroku salīdzinājumā ar citu pierādījumu un atzinusi
vienu faktu par pierādītu, bet citu – par nepierādītu. Tiesai jāpamato spriedums
ar tiem pierādījumiem, par kuru ticamību tiesa ir pārliecināta. Ja tiesa noraida
kādu pierādījumu, jo nepiešķir tam ticamību, tai jāpamato, kādēļ tiesa šādi
uzskata.

Tiesai nav arī pienākuma pieņemt un vērtēt pilnīgi visus pierādījumus. Tiesai
jāvērtē konkrētā pierādījuma attiecināmība uz lietu. Tāpat tiesai ir jāizvērtē, vai
jau esošais pierādījumu kopums nav pietiekams lietas apstākļu noskaidrošanai143

un citi pierādījumi lietā nav vajadzīgi.

2.2.6.3. Pierādīšanas pienākuma sadalījums

No nevainīguma prezumpcijas principa izriet, ka personai administratīvā
pārkāpuma lietā nav jāpierāda savs nevainīgums, bet iestādei ir jāpierāda, ka
persona ir vainīga pārkāpuma izdarīšanā, par kuru iestāde ir saukusi personu pie
atbildības. Pierādīšanas pienākumu un pierādīšanas nastas sadalījumu starp
procesa dalībniekiem administratīvajā procesā atspoguļo arī APL 150. pants. Panta
pirmā daļa noteic, ka iestādei jāpierāda tie apstākļi, uz kuriem tā atsaucas kā uz

44

ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA LIETVEDĪBA CE.U SATIKSMĒ

140 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 23.10.2008. sprieduma lietā
Nr. SKA–464/2008 11. punkts. Pieejams: www.tiesas.lv
141 Šie noteikumi ir zaudējuši spēku. Šobrīd spēkā ir Dokumentu juridiskā spēka likums un
uz tā pamata izdotie Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr. 916 “Dokumentu izstrādā-
šanas un noformēšanas kārtība”. Latvijas Vēstnesis, Nr. 163, 14.10.2010.
142 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.07.2008. rīcības sēdes
lēmuma lietā Nr. SKA–433/2008 8. punkts. Nepublicēts.
143 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.05.2008. rīcības sēdes
lēmuma lietā Nr. SKA–309/2008 10. punkts. Nepublicēts.



savu iebildumu pamatojumu. Otrā daļa savukārt noteic, ka iestāde var atsaukties
tikai uz tiem pamatojumiem, kuri minēti administratīvajā aktā. Panta trešā daļa
noteic, ka pieteicējam atbilstoši savām iespējām jāpiedalās pierādījumu sa-
vākšanā.

Iestādei minētā tiesību norma uzliek pienākumu savākt tos pierādījumus, kas
pamato apstākļus, uz kuriem iestāde lēmumā atsaucas, tas ir, ka personas rīcībā
pastāv administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmes. Ja iestāde to izdara, tā no
savas puses ievēro tai ar likumu noteikto pierādīšanas nastu.

Tā kādā lietā tiesa atzina, ka apstākli, ka persona transportlīdzekli novietojusi
ceļa zīmes “apstāties aizliegts” darbības zonā tajā laikā, kad ceļa zīme nav bijusi
aizklāta, iestāde ir pierādījusi ar protokolu par administratīvo pārkāpumu un
fotouzņēmumiem. Tāpat iestāde, ievērojot lietas objektīvās izmeklēšanas prin-
cipu, arī ir papildus ievākusi citus pierādījumus. Tādējādi iestāde ir pierādījusi,
ka ceļa zīme nebija aizklāta, tā darbojās un līdz ar to bija jāievēro.144

APL 150. pants neuzliek visu pierādīšanas pienākumu personai, kura ir saukta
pie atbildības, kā to pētījumā aplūkotajās lietās nereti norāda pie atbildības sauk-
tās personas. Atbilstoši LAPK 260. pantam personai, kuru sauc pie administratīvās
atbildības, ir tiesības iesniegt savus pierādījumus. No minētajām tiesību normām
izriet, ka personai procesā ir noteikti pienākumi pierādījumu iegūšanā (personas
līdzdarbības princips).

Tas ir, ja persona iestādes apgalvojumus par personas izdarīto pārkāpumu
uzskata par nepamatotiem, viņai ir jāiesniedz pierādījumi, kas to apliecina. Proti,
personai savu iespēju robežās ir jāpiedalās pierādījumu savākšanā, it īpaši, ja tā
vēlas pierādīt apstākļus, kurus tikai viņa pati var apliecināt. Tā ir proporcio-
nāla pierādīšanas pienākuma sadale starp procesa dalībniekiem. Turklāt tas, ka
administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanā darbojas princips, ka pamatotas
šaubas ir interpretējamas par labu personai, nenozīmē, ka personai vienlaikus
savu iespēju robežās nav jāpiedalās pierādījumu savākšanā.145 Vienlaikus jāņem
vērā, ka gadījumā, ja persona sniedz paskaidrojumus par lietas apstākļiem, at-
bilstoši APL 161. panta pirmajai daļai, šiem paskaidrojumiem ir jāapstiprinās ar
citiem pierādījumiem lietā. Tas ir, personas paskaidrojumi kļūst par pierādīju-
miem, ja tos apstiprina citi pierādījumi lietā.

Ievērojot minēto, policijas iestādei, kura pieņēmusi lēmumu par personas
saukšanu pie administratīvās atbildības, atbilstoši APL 150. pantam jāpierāda
personai uzliktais pienākums jeb administratīvā akta pamatojums. Turpretim
personai nav jāpierāda savs nevainīgums, tomēr, cik iespējams, ir jālīdzdarbojas
pierādījumu iegūšanā lietā, ja persona vēlas pierādīt, ka iestādes konstatētais nav
pamatots.146

Tas ir, ja persona apšauba lietā esošo dokumentu, paskaidrojumu, liecību tica-
mību, tai jāiesniedz pierādījumi (vai vismaz jāvērš tiesas uzmanība uz apstākļiem,
kas radītu pamatotas šaubas) tam, kāpēc persona tos apšauba. Tādējādi, ja per-
sona uzskata, ka kādi pierādījumi lietā nav izmantojami, tā var vērst iestādes,
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tiesas uzmanību uz to, un tādā gadījumā tiesai un iestādei objektīvās izmeklē-
šanas principa ietvaros ir jānoskaidro, vai konkrētais materiāls ir izmantojams kā
pierādījums, tas ir, jāpārbauda tā pieļaujamība un ticamība.

Savukārt, ja persona tikai apgalvo, ka materiāls (piem., mērierīces mērījums)
nav izmantojams par pierādījumu, bet nemin nevienu iemeslu, kas liktu ap-
šaubīt pierādījuma ticamību, persona nav izpildījusi savu pierādīšanas pienā-
kumu.147

Personai šajā sakarā jāņem vērā, ka tai ir jāizrāda pienācīga rūpība un uzma-
nība pierādījumu iegūšanas procesā, lai pierādījumus, ja tādi ir un uz tiem norāda
persona, varētu iegūt savlaicīgi. Tā, piem., kādā lietā persona ar pretpierādījumu
iesniegšanu bija vilcinājusies tik ilgi, ka rezultātā šos pierādījumus vairs nebija
iespējams iegūt. Tiesa atzina, ka tādējādi persona nav ievērojusi rūpību un uz-
manību, īstenojot līdzdarbības pienākumu.148 Citiem vārdiem, tam, kurš pats ar
savām aktīvām darbībām ir kavējis iestādi objektīvi noskaidrot lietas faktiskos
apstākļus un maldinājis iestādi par tiem, ir vēlāk arī jāuzņemas atbilstošs risks,
ka iestāde piemēros tiesiskās sekas tajos lietas apstākļos, kurus iestāde pati varēja
objektīvi noskaidrot.149

Savukārt, lai persona varētu atsaukties uz policijas darbinieku neobjektivitāti
konkrētās lietas izlemšanā, kā arī uz policijas darbinieku ieinteresētību sodīt
konkrētu personu vai izņemt tās mantu, personai ir jāsniedz tiesai pietiekami
konkrētas ziņas par šādiem faktiem. Tā, piem., vispārīgi apgalvojumi, ka
policijas darbinieki ir ieinteresēti izņemt pēc iespējas vairāk transportlīdzekļu,
lai tos nodotu glabāšanā valsts iestādei “Materiālās rezerves” ar nolūku veikt
kopīgu biznesu vai arī lai pildītu policista nakts dežūras plānu, nav pietiekami,
lai atzītu, ka policijas darbinieks nepamatoti sastādījis protokolu par adminis-
tratīvo pārkāpumu konkrētai personai150 vai pieņēmis nepamatotu lēmumu.

2.2.6.4. Objektīvās izmeklēšanas principa robežas

Administratīvā pārkāpumu lietu izskatīšanā iestādei un tiesai jāievēro objek-
tīvās izmeklēšanas princips. Tas atspoguļots APL 59., 103., 107. pantā, kodeksa
268. pantā, tas ir, iestāde un tiesa pati noskaidro apstākļus lietā, lai varētu pie-
ņemt tiesisku lēmumu. Tas nozīmē, ka iestādei jāņem vērā visi objektīvi nepie-
ciešamie apstākļi (it īpaši personas vainu mīkstinošie, pastiprinošie apstākļi), lai
pieņemtu lēmumu par personas sodīšanu (kodeksa 272. pants).

Pieņemt lēmumu par administratīvā soda piemērošanu ir pieļaujams tikai tad,
ja ir noskaidroti apstākļi, kas apstiprina pārkāpumu un personas vainu tajā. Tas
ir, iestāde nevar balstīt lēmumu par sodu uz pieņēmumu par personas vainu.
Vienlaikus iestādei nav jāvāc tikai tādas ziņas par faktiem, kas nāk par labu per-
sonai. Šādi nav izprotams personas tiesību ievērošanas princips un tas, ka visas
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šaubas interpretējamas par labu personai (sk. iepriekš sadaļu par nevainīguma
prezumpciju).

Savukārt tiesas uzdevums ir pārbaudīt policijas iestādes pieņemtā lēmuma
tiesiskumu (APL minētās normas un 250. pants) pretstatā privātpersonas tiesis-
kajām, nevis jebkurām interesēm, tiesas uzdevums nav aizstāvēt personas
intereses.151

Objektīvās izmeklēšanas princips tiesā152 izpaužas tādējādi, ka tiesai ir tiesības
un pienākums nepieciešamības gadījumā ievākt papildu pierādījumus tiem,
kurus ir savākusi policijas iestāde. Tomēr objektīvās izmeklēšanas princips nav
absolūts,153 tas nav izprotams tādējādi, ka tiesai būtu pienākums noskaidrot arī
iestādes neminētus apstākļus gadījumā, ja sākotnēji konstatētie un administratīvā
pārkāpuma protokolā norādītie apstākļi neliecina par pārkāpuma sastāvu. Šāda
tiesas rīcība lietā, kurā persona tiek sodīta, lielā mērā būtu apsūdzības funkciju
veikšana, nevis lietas objektīva un neatkarīga iztiesāšana, uz kuru personai ir
tiesības sodoša lēmuma gadījumā. Tas nozīmē, ka tiesai iestādes vietā nav jāmeklē
pamatojums (attaisnojums) iestādes izdotajam administratīvajam aktam,154 bet
gan tas jāpārbauda.

Tāpat objektīvās izmeklēšanas princips nenozīmē, ka tiesai ir jāmeklē apstipri-
nājums jebkurai personas norādei, piem., ka policijas darbinieki ir bijuši neob-
jektīvi, pieņemot lēmumu (sk. iepriekš par personas līdzdarbības pienākumu). Ja
tiesa, izvērtējot pierādījumus lietā, nekonstatē faktus, kas norādītu uz policijas
darbinieku neobjektivitāti attiecībā pret personu, un pati persona nenorāda ne uz
vienu apstākli, kas varētu liecināt par policijas darbinieku neobjektivitāti kon-
krētās lietas ietvaros, tiesai papildus nav jāmeklē pierādījumi faktam par
policijas darbinieku neobjektivitāti. Tieši tādēļ, kā minēts iepriekš, personai ir
noteikts līdzdarbības pienākums vismaz vērst tiesas uzmanību uz konkrētiem
apstākļiem, kas liecina par personas apgalvojumiem.

2.2.7. Procesa dalībnieki, to tiesības un pienākumi
LAPK 21. nodaļā minētas personas, kas var piedalīties administratīvo pārkā-

pumu lietu lietvedībā, tas ir, pie administratīvās atbildības sauktā persona, cie-
tušais, likumiskie pārstāvji, liecinieks, eksperts, tulks. 279. pants nosaka personu
loku, kurām ir tiesības pārsūdzēt lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās. At-
bilstoši minētajai tiesību normai lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var
pārsūdzēt persona, par kuru tas pieņemts, kā arī cietušais. 261. pants noteic, ka
cietušajam ir tiesības pārsūdzēt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā. Saskaņā
ar kodeksa 282. pantu par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu
prokurors var iesniegt protestu, kas norāda uz prokurora iespējām atbilstoši
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pašreizējam tiesiskajam regulējumam kļūt par administratīvā procesa dalībnieku
administratīvo pārkāpumu lietās.

Procesa dalībnieki atbilstoši minētajām tiesību normām administratīvo pārkā-
pumu lietās ir pie administratīvās atbildības sauktā persona, cietušais, pārstāvis,
prokurors.

Tomēr šis uzskaitījums ir jāvērtē arī APL kontekstā,155 un pie minētajiem dalīb-
niekiem ir jāierindo arī iestāde, kas veic lietvedību (jeb valsts, pašvaldība) (APL 24.
panta 2. punkts), trešā persona (APL 28. pants)156 iestādē un tiesā, kā arī atbildētājs
(APL 34. pants) un to pārstāvošā iestāde tiesā.

Tā, piem., vērtējot, vai policijas lēmumu ir tiesības apstrīdēt/pārsūdzēt per-
sonai, kas nav uzskatāma par cietušo administratīvā pārkāpuma lietā, ir jāvērtē,
vai šī persona nav uzskatāma par trešo personu atbilstoši APL 28. pantam.157 Ilus-
trācijai minami divi piemēri. Transportlīdzekļa apstāšanās/stāvēšanas noteikumu
pārkāpuma gadījumā, ja pārkāpumu nav izdarījis transportlīdzekļa īpašnieks, viņš
nav uzskatāms par trešo personu lietā par piemērotā soda atcelšanu, jo transport-
līdzekļa īpašniekam nav tiesību apstrīdēt/pārsūdzēt lēmumu par administratīvā
soda piemērošanu.158 Savukārt gadījumā, kad iestāde ar lēmumu izbeidz lietve-
dību administratīvā pārkāpuma lietā par personas saukšanu pie administratīvās
atbildības, vienlaikus konfiscējot transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums
(transportlīdzeklis pieder citai personai) un kurš izņemts kratīšanas laikā, un
lēmumu daļā par transportlīdzekļa konfiskāciju apstrīd persona, kurai pieder
transportlīdzeklis, tā ir uzskatāma par trešo personu. Kaut arī šī persona nav ne
persona, par kuru pieņemts lēmums administratīvā pārkāpuma lietā, ne cietušais,
tā ir persona, kuras īpašums ir konfiscēts, tāpēc ir aizskartas tās īpašuma tiesības
un tā ir tiesīga pārsūdzēt lēmumu par mantas konfiskāciju.159

Trešo personu nevar jaukt ar liecinieku. Tā kādā lietā persona, kura bija saukta
pie administratīvās atbildības, tiesā norādīja, ka trešā persona pirms paskaidrojumu
sniegšanas ir jāizraida no tiesas sēžu zāles, līdzīgi kā tas noteikts attiecībā uz lie-
cinieku. Tiesa savukārt, vēršot personas uzmanību uz to, ka APL 145., 146. pants
paredz trešās personas tiesības piedalīties tiesas sēdē, piedalīties pierādījumu
pārbaudīšanā, sniegt tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus, izteikt savus
argumentus un apsvērumus, bet liecinieks saskaņā ar APL 162. panta pirmo daļu
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155 Par procesa dalībniekiem un to tiesībām pārsūdzēt nolēmumus administratīvo pārkā-
pumu lietās plašāku pētījumu skatīt: Aperāne K., Bērtaite I. Personas tiesiskā spēja vērsties
administratīvajā tiesā. Grām.: Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs Dr. iur. J. Brie-
des vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008, 238.–251. lpp.
156 Sal. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.11.2004. lēmuma lietā
Nr. SKA–260/2004 9. punkts. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Adminis-
tratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi. 2004. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005,
879. lpp.; Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 18.04.2006. sprieduma
lietā Nr. SKA–128/2006 8.2. punkts. Nepublicēts.
157 APL 28. pants: par trešo personu administratīvajā procesā var būt privātpersona, kuras
tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts var ierobežot vai kuru var
skart tiesas spriedums lietā.
158 Sk., piem., Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 24.10.2006. lēmuma
lietā Nr. SKA–569/2006 8. punktu. Pieejams: www.at.gov.lv
159 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 18.04.2006. lēmuma lietā
Nr. SKA–128/2006 8.3. punkts. Nepublicēts.



ir persona, kuru tiesa izsaukusi uz tiesas sēdi, lai tā liecinātu par faktiem, kas
attiecas uz lietu, atzina, ka trešajai personai un lieciniekam ir atšķirīgs procesuā-
lais statuss tiesas procesā. Līdz ar to uz trešo personu nevar attiecināt liecinieka
procesuālo statusu. Tādēļ trešā persona nav jāizraida no tiesas sēžu zāles
pirms paskaidrojumu sniegšanas. Trešajai personai ir tiesības piedalīties lietas
izskatīšanā tiesas sēdē un sniegt paskaidrojumus par izskatāmo lietu.160

Procesa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti LAPK un APL. Personas,
kura tiek saukta pie administratīvās atbildības, tiesības un pienākumi ir
detalizēti regulēti LAPK 260. pantā: tiesības kā personiski, tā ar pārstāvja palī-
dzību iepazīties ar visiem lietas materiāliem, sniegt paskaidrojumus, iesniegt
pieprasījumus un izteikt lūgumus, tiesības piedalīties lietas izskatīšanā, izmantot
advokāta palīdzību, iesniegt papildinājumus un izteikt lūgumus, kā arī pārsūdzēt
lietā pieņemto lēmumu; ja persona neprot valodu, kurā notiek lietvedība, tiek no-
drošinātas tiesības lietot dzimto valodu, kā arī izmantot tulka pakalpojumus
likumā noteiktajā kārtībā. 261. pants regulē cietušā tiesības un pienākumus:
tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, iesniegt lūgumus un pārsūdzēt lēmumu
administratīvā pārkāpuma lietā, tiesības piedalīties lietas izskatīšanā, bet, ja
cietušais tiek uzaicināts ar pavēsti, viņa pienākums ir ierasties norādītajā laikā un
vietā, sniegt patiesas liecības; viņam ir tiesības liecināt, kā arī uzdot nopratinā-
majām personām jautājumus dzimtajā valodā. Kaut gan tiešā tekstā minētajā tie-
sību normā tas nav minēts, cietušajam tāpat kā personai, kura tiek saukta pie
administratīvās atbildības, ir tiesības uz tulku, kā arī izmantot pārstāvi, tostarp
zvērinātu advokātu. Kodekss sīkāk neregulē pārstāvības noformēšanu; tā regulēta
APL (38. pants): fiziskas personas savu pārstāvi var pilnvarot rakstiski pie zvēri-
nāta notāra, mutiski iestādē (tiesā). Ja personu pārstāv zvērināts advokāts, tā
pilnvarojumu atbilstoši pēdējiem grozījumiem APL 38. pantā apliecina rakstveida
pilnvara bez notariāla apliecinājuma. Savukārt, ja arī pati pārstāvamā persona
piedalās procesā, zvērināta advokāta pilnvarojumu juridiskās palīdzības sniegšanai
apliecina orderis.

Procesa dalībnieku tiesības un pienākumus tiesā nosaka APL 145., 146., 148.
pants. Izvērsts skaidrojums par tiesībām procesā ir ietverts nodaļā par tiesībām
uz taisnīgu tiesu, kur atspoguļotas būtiskākās privātpersonu tiesības procesā.
Tādēļ šeit tās tuvāk netiek aplūkotas.

2.3. Lēmuma izpildes stadija

Lēmuma izpildes stadija nav patstāvīgs, jauns administratīvais process, bet
gan sākotnējās administratīvā pārkāpuma lietas turpinājums. Tādējādi izpildes
procesā pieņemtie lēmumi nav administratīvie akti, kas būtu patstāvīgi pārsū-
dzami tiesā. Iestādes rīcība, izpildot administratīvo aktu, arī nav uzskatāma par
iestādes faktisko rīcību, tā kā iestādes rīcības būtība ir pieņemtā administratīvā
akta izpildīšanas nodrošināšana, nevis patstāvīgs administratīvais process.161

Izpildes stadijā pieņemtie lēmumi un darbības ir apstrīdami un pārsūdzami
saīsinātākā (vienkāršākā) kārtībā nekā pamatlēmums (administratīvais akts).
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160 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.10.2007. rīcības sēdes
lēmuma lietā Nr. SKA–599/2007 11. punkts. Nepublicēts.
161 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 30.07.2008. lēmums lietā
Nr. SKA–558/2008. Pieejams: www.at.gov.lv



2.3.1. Lēmuma izpildes kārtība, sastādīto dokumentu veidi
un juridiskā daba

Jautājumus, kas saistīti ar lēmuma par administratīvo sodu izpildi, izlemj iestāde,
kas lēmumu pieņēmusi (kodeksa 297. pants). Minētais regulējums sasaucas ar APL
normām par administratīvo aktu izpildi, it īpaši ar 363. pantu. Ja persona nav ap-
mierināta ar iestādes lēmumu, kas pieņemts, izskatot personas sūdzību par
lēmuma izpildi, persona var vērsties administratīvajā tiesā. Šāda personas sūdzība
tiek izskatīta saīsinātā procesā, tas ir, vienā tiesu instancē un rakstveida procesā.

Piem., ja par transportlīdzekļa stāvēšanas noteikumu pārkāpumu transport-
līdzekļa vadītājam ir piemērots naudas sods, bet vadītājs to nav samaksājis
likumā noteiktajā termiņā, tas ir, 30 dienu laikā no soda uzlikšanas (kodeksa 299.1

panta pirmā daļa), transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam tiek izsniegts
paziņojums par nesamaksāto naudas sodu. Transportlīdzekļa īpašniekam ir tie-
sības šo paziņojumu kā naudas soda izpildes stadijā pieņemtu lēmumu162 pār-
sūdzēt vienā tiesu instancē, kuras lēmums nav pārsūdzams.163 Vienlaikus trans-
portlīdzekļa vadītājs ir tiesīgs iebilst tikai pret šo paziņojumu, bet lēmumu par
administratīvā soda uzlikšanu tam apstrīdēt un pārsūdzēt nav tiesību, jo lēmums
par administratīvā soda uzlikšanu attiecas uz transportlīdzekļa vadītāju, nevis uz
tā īpašnieku vai turētāju. Šajā sakarā radušās tiesiskās attiecības transportlīdzekļa
īpašniekam (turētājam) jārisina civiltiesiskā kārtībā ar personu, kurai bijusi uzti-
cēta transportlīdzekļa vadīšana.164

Par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē var tikt piemērots brīdi-
nājums, naudas sods, transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana, kā arī admi-
nistratīvais arests. Kodekss katram no minētajiem administratīvajiem sodiem
nosaka savu izpildes kārtību. Kodeksā ietvertais administratīvo sodu izpildes
mehānisms ir efektīvs, it īpaši naudas sodu izpildes kārtība.

Tā kodeksa 299.1 panta otrā daļa noteic: ja uzliktais naudas sods nav samaksāts
noteiktā termiņā, līdz naudas soda samaksai aizliegts:

1) izsniegt pārkāpuma izdarītājam transportlīdzekļa vadītāja apliecību;
2) veikt pārkāpuma izdarītājam piederošo transportlīdzekļu valsts tehnisko

apskati un reģistrēt tos transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju
valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;

3) veikt transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts pārkāpums, valsts tehnisko ap-
skati un reģistrēt to transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts
reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;

4) ar transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums un kurš reģistrēts ārvalstīs,
izbraukt no Latvijas.

Ja minētie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi nepiespiež pārkāpēju naudas sodu
samaksāt, kodekss paredz turpmākus piespiedu līdzekļus, proti, šā panta trešā
daļa noteic, ka gadījumā, ja naudas sods nav samaksāts gada laikā no dienas, kad
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162 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.03.2006. lēmums lietā
Nr. SKA–189/2006. Nepublicēts.
163 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 16.06.2009. lēmums lietā
Nr. SKA–571/2009. Nepublicēts; Administratīvās apgabaltiesas 17.12.2009. lēmums lietā
Nr. AA43–3681–09/4. Nepublicēts.
164 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.03.2006. spriedums lietā
Nr. SKA–102/2006. Nepublicēts; Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta
24.10.2006. lēmums lietā Nr. SKA–569/2006. Pieejams: www.at.gov.lv



lēmums par naudas soda uzlikšanu stājies spēkā, stājas spēkā transportlīdzekļu
vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums un transportlīdzekļa vadītājam ir
aizliegts vadīt transportlīdzekļus līdz naudas soda samaksai.

Arī par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļa vadīšanas
tiesību aizliegums, vadītājam var piemērot administratīvo atbildību atbilstoši
kodeksa 149.4 panta sestajai daļai ar visai ievērojamu naudas sodu (Ls 200–300).
Tomēr vienlaikus jāatzīst, ka gadījumos, kad persona turpina vadīt transport-
līdzekli, ja tai ir iestājies transportlīdzekļu vadīšanas aizliegums un tai par šo pār-
kāpumu tiek piemērots naudas sods, efektīvāka par atkārtotu naudas sodu būtu
piespiedu darba piemērošana, jo vēlreiz uzlikto naudas sodu persona visdrīzāk
atkal nesamaksās un turpinās neatļauti vadīt transportlīdzekli. Kā liecina tiesu
prakse, personas par pārkāpumiem ceļu satiksmē piemērotos naudas sodus mēdz
nemaksāt trīs un pat vairāk gadus.165 Šādos gadījumos iestādei būtu aktīvāk jāveic
administratīvā akta piespiedu izpildes pasākumi, jo likumā ir noteikts termiņš,
pēc kura lēmumu piespiedu kārtā vairs nevar izpildīt. Proti, APL 360. panta ceturtā
daļa noteic, ka administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās
pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Tādējādi pēc šā termiņa iestāšanās iestāde vairs
nevar piespiedu kārtā izpildīt lēmumu par administratīvā soda piemērošanu (sk.
arī tālāk sadaļu par administratīvā soda piemērošanas termiņiem un piespiedu
izpildes noilgumu).

Ievērojot minēto, valsts ir izveidojusi tādu administratīvo sodu izpildes mehā-
nismu, kas personas prettiesiskās rīcības sekas sasaista ar citām darbībām, kas
personai jāveic, lai varētu tiesiski piedalīties ceļu satiksmē, un tāpēc piespiež
personu naudas sodu nomaksāt. Esošā sodu izpildes sistēma uzrāda labus rezul-
tātus. To uzskatāmi apliecina piemēroto un iekasēto naudas sodu attiecība. Tā,
piem., 2006. gadā piemērotie naudas sodi par administratīvajiem pārkāpumiem
ceļu satiksmē bija Ls 4 221 329, no kuriem iekasēti tika Ls 3 862 389 jeb 91%;
2007. gadā piemēroti Ls 5 509 276, iekasēti – Ls 4 825 783 jeb 87%, savukārt 2008.
gadā piemēroti tika Ls 6 522 997, bet iekasēti Ls 4 244 668 jeb 65%.166 Kaut arī
iekasēto naudas sodu apmērs samazinās, minētie dati nepārprotami liecina, ka
sodu iekasēšanas sistēma ir efektīva.

Savukārt, ja arī gada laikā naudas sods netiek samaksāts, lēmums par adminis-
tratīvā soda uzlikšanu tiek nodots piespiedu izpildei tiesu izpildītājam. Ja lēmuma
izpilde tikusi nodota tiesu izpildītājam, iebildumus pret tiesu izpildītāja brīdinā-
jumiem un rīcību persona var risināt civiltiesiskā kārtībā,167 tostarp pretenzijas
par rīcību saistībā ar tiesas nolēmuma izpildi.168

Praksē tiesu izpildītāji mēdz uzsākt tādu lēmumu izpildi, ko persona jau ir pa-
spējusi izpildīt (naudas sodu samaksā). Tā kā tiesu izpildītāja lietvedībā var būt
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165 Administratīvās rajona tiesas 08.04.2009. spriedums lietā Nr. A42666207. Pieejams:
www.tiesas.lv
166 Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības biroja
sniegtā informācija.
167 Sk., piem., Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 08.09.2009.
lēmumu lietā Nr. SKA–613/2009. Nepublicēts.
168 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.02.2005. lēmuma lietā
Nr. SKA–126/2005 8. punkts. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Admi-
nistratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi. 2005. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
780. lpp.



daudz izpildu lietu, nereti policijas lēmuma izpilde (rīkojuma nosūtīšana sodītās
personas darba vietai par ieturējumu veikšanu no personas darba algas vai tml.)
tiek uzsākta vairākus mēnešus pēc lēmuma saņemšanas no policijas iestādes. Ja
laikā no lēmuma nosūtīšanas tiesu izpildītājam līdz brīdim, kad tiesu izpildītājs
reāli sāk piedzīt naudas summu, persona naudas sodu samaksā labprātīgi, tiesu
izpildītājs, ja policija to viņam nepaziņo, šo faktu var arī neuzzināt un nereti uz-
sāk izpildi. Šāda situācija ir izveidojusies tādēļ, ka tiesu izpildītājiem nav pieejas
datu bāzei, kur varētu redzēt, vai sods ir jau izpildīts. Līdz ar to, lai novērstu
situācijas, ka tiesu izpildītāji uzsāk neaktuālu (izpildītu) lēmumu piespiedu iz-
pildi, būtu apsverama nepieciešamība tiešsaistes režīmā nodrošināt tiesu izpildī-
tājiem pieeju tādai datu bāzei, kur ietverta informācija par piemērotajiem naudas
sodiem un to izpildi.

Salīdzinājumam citās valstīs iekasēto naudas sodu attiecība pret piemērota-
jiem naudas sodiem ir mazāka nekā Latvijā. Piem., pieejamā statistika par admi-
nistratīvo naudas sodu iekasēšanu Bulgārijā atbilstoši Centrālās statistikas
pārvaldes ziņām (Bulgarian National Audit Office) parāda, ka ceļu policija 2006.
gadā iekasējusi tikai 6% no uzliktajiem naudas sodiem par pārkāpumiem ceļu
satiksmē. Arī nākamajos gados situācija minētajā valstī nav mainījusies. Bulgāri-
jas statistikas pārvalde atzīst, ka naudas sodi tādējādi nesasniedz soda mērķi au-
dzināt pārkāpējus un novērst pārkāpumu atkārtošanos, un kārtība uz ceļiem
netiek nodrošināta.169

Līdzīgi Igaunijā šobrīd aktuāls ir jautājums, kā nodrošināt efektīvu piemēroto
naudas sodu izpildes mehānismu, jo iekasēta tiek tikai neliela daļa no piemēro-
tajiem naudas sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē.170

Savukārt attiecībā uz soda veidu arests nozīmīgi grozījumi kodeksā ir ietverti
ar 2008. gada 9. oktobra likumu un vērsti uz to, lai nodrošinātu personas tiesības
uz taisnīgu tiesu. Proti, arests nav izpildāms nekavējoties pēc lēmuma pieņem-
šanas par personas sodīšanu, bet gan pēc tam, kad lēmums ir kļuvis neapstrīdams
(tas ir, pēc apstrīdēšanas termiņa beigām). Tas nozīmē, ja persona apstrīd (pār-
sūdz) lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, kas noteic kā sankciju arestu, ap-
strīdēšanas un pārsūdzēšanas laikā arests netiek izpildīts.

2.3.2. Administratīvā soda piemērošanas termiņš un piespiedu
izpildes noilgums

Administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma
izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, – četru mēnešu laikā no tā atklā-
šanas dienas. Ja lietā nepieciešams saņemt eksperta atzinumu, administratīvo
sodu var uzlikt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas vai
atklāšanas dienas (kodeksa 37. pants).

Ja saņemts atteikums uzsākt kriminālprocesu vai kriminālprocess izbeigts, bet
pārkāpēja rīcībai ir administratīvā pārkāpuma pazīmes, administratīvo sodu var
uzlikt šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā. Ja šā panta pirmajā daļā noteiktajā
termiņā nav iespējams noskaidrot visus apstākļus, lai varētu pieņemt lēmumu
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administratīvā pārkāpuma lietā, administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā mē-
neša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu.

Savukārt piemērotā administratīvā soda izpildes noilgums ir noteikts kodeksa
296. pantā, atbilstoši kuram lēmums par soda uzlikšanu nav jāizpilda, ja tas nav
nodots izpildei triju mēnešu laikā no pieņemšanas dienas. No minētās tiesību
normas izriet, ka, ja iestāde triju mēnešu laikā nav veikusi nekādas darbības, lai
nodrošinātu lēmuma izpildi (nav nodots izpildei), lēmumu vairs nevar izpildīt.

Šis regulējums atšķiras no vispārīgā administratīvā procesa regulējuma, kas
noteic, ka administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši
vairāk nekā trīs gadi (APL 360. panta ceturtā daļa) (nevis, kā nosaka kodekss, tas
nav nodots izpildei). Proti, kodekss nenoregulē termiņu, kādā administratīvais
akts, ja iestāde to trīs mēnešu laikā ir nodevusi izpildei, vairs nav izpildāms.
Tādējādi būtu piemērojama APL 360. panta ceturtā daļa, un gadījumā, ja iestāde
būtu nodevusi lēmumu izpildei kodeksā noteikto trīs mēnešu laikā, bet trīs gadu
laikā to nebūtu paspējusi pabeigt (izpilde nebūtu pilnībā pabeigta), iestāde izpildi
nevarētu turpināt. Tomēr nav izslēgta situācija, ka iestāde lēmumu nav paspējusi
izpildīt objektīvu apstākļu dēļ, un tad iespējams trīs mēnešu laikā uzsāktā izpilde
būtu pabeidzama arī pēc trīs gadu termiņa iestāšanās. Tomēr, lai nepārprotami
noteiktu, kad administratīvo pārkāpumu lietās beidzas trīs mēnešu laikā uzsāktas
izpildes noilgums, tas ir, tiktu ievērots tiesiskās drošības princips, kodeksā
visdrīzāk būtu izdarāmi grozījumi.

2.4. Lēmuma apstrīdēšanas stadija

Apstrīdēšanas stadija ir pieņemtā lēmuma pārbaude augstākā iestādē. Šīs
stadijas mērķis ir dot personai papildu tiesību aizsardzības līdzekli, savukārt
iestādei – iespēju, vēlreiz pārskatot lietu, novērst zemākā iestādē pieļautās kļūdas,
tostarp izpildīt tās procesuālās darbības, ko zemāka iestāde nav izpildījusi. Tāpat
būtisks apstrīdēšanas procesa mērķis ir tiesu atslogošana. Ņemot vērā minēto,
izskatot apstrīdēšanas iesniegumu, iestādei ne tikai jāpārbauda, vai administra-
tīvā akta izdošanas procesā zemāka iestāde ir ievērojusi procesuālo tiesību un
materiālo tiesību normas,171 bet arī pašai jāizvērtē lietas apstākļi un jāizskata lieta
pēc būtības.

Attiecībā uz procesuālo tiesību normu ievērošanu iestāde pārbauda, vai admi-
nistratīvā akta izdošanas procesā ir ievērotas APL 56.–70. pantā un kodeksa tiesību
normās ietvertās procesuālās prasības, tostarp, vai ir iegūta visa nepieciešamā
informācija, vai veikta dalībnieku viedokļa uzklausīšana (ja nav veikta, tad kāpēc),
vai administratīvais akts ir pietiekami pamatots. Tā kā augstāka iestāde vēlreiz
izskata lietu pēc būtības, tā var labot zemākās iestādes pieļautās kļūdas – iegūt
papildu informāciju un pierādījumus, uzklausīt neuzklausītos lietas dalībniekus,
papildināt administratīvā akta pamatojumu. Ja augstāka iestāde konstatē, ka
iestāde, izdodot sākotnējo administratīvo aktu, nepieciešamās procesuālās dar-
bības ir veikusi, tai nav tās vēlreiz jāatkārto.172
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171 Briede J. Administratīvā akta apstrīdēšana: Administratīvā procesa likuma 75.–81. pants.
Administratīvais process: likumi, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēst-
nesis, 2005, 200., 207. lpp.
172 Sal. Briede J. Administratīvā akta apstrīdēšana augstākā iestādē. Jurista Vārds, Nr. 11,
22.03.2005.



Gadījumā, kad iestāde ir kompetenta lemt zemākas iestādes vietā, tā var izdot
arī satura ziņā atšķirīgu administratīvo aktu. Vienlaikus tas nozīmē sākotnējā
administratīvā akta atcelšanu, jo ar sākotnējo administratīvo aktu nodibinātās
tiesiskās attiecības vairs nav spēkā.173

Būtiskākā apstrīdēšanas stadijas daļa no personas tiesību ievērošanas viedokļa
ir rreeffoorrmmaattiioo  iinn  ppeeiiuuss aizlieguma principa ievērošana. Tas ir, apstrīdēšanas
iestādes lēmums nedrīkst pasliktināt personas stāvokli vairāk nekā zemākas
iestādes lēmums; tas nozīmē, ka augstāka iestāde nav tiesīga noteikt augstāku
sodu nekā sākotnējā iestāde (sal. ar sadaļu par personas tiesībām uz taisnīgu
tiesu). Minētais princips tiešā tekstā ir iekļauts kodeksa 286. panta otrajā daļā,
nosakot, ka gadījumā, ja augstāka iestāde groza soda mēru vai pieņem jaunu
lēmumu, nelabvēlīgāks lēmums var tikt pieņemts tikai uz prokurora vai cietušās
personas sūdzības pamata. Tas nozīmē, ka, ja sākotnējo lēmumu ir apstrīdējusi
pie administratīvās atbildības sauktā persona, iestāde nedrīkst palielināt šai per -
sonai sākotnēji piemēroto administratīvo sodu.

Kā atzinis Senāts, reformatio in peius aizlieguma principa būtība ir aizliegums
pasliktināt tās personas stāvokli, kura pati ir pārsūdzējusi zemākās institūcijas
lēmumu. Tas ir vispārējs princips, kas jo īpaši tiek ievērots lietās, kurās personai
piemērots sods.174 Princips ir vērsts uz to, lai persona netiktu atturēta no lēmuma
pārsūdzēšanas un tā tiesiskuma pārbaudes augstākā (tiesas gadījumā – arī
neatkarīgā) institūcijā tā iemesla dēļ, ka ar pārsūdzēšanu tā varētu nonākt vēl
nelabvēlīgākā situācijā.175 Minētais princips attiecas arī uz tiesu (kodeksa 286.11

panta trešā daļa).
Tomēr kodekss paredz izņēmumu no šā principa. Tas ir, gadījumos, kad lēmumu

pārsūdz cietušais vai prokurors iesniedz protestu, augstāka iestāde var pieņemt
personai, kura tiek saukta pie administratīvās atbildības, nelabvēlīgāku lēmumu
nekā noteikusi zemāka iestāde (LAPK 286. panta otrā daļa).

2.4.1. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība 
Apstrīdēšanas stadijas uzsākšanai nepieciešams personas apstrīdēšanas iesnie -

gums (kodeksa terminoloģijā: sūdzība). Prokurors lēmumu var noprotestēt,
iesniedzot protestu. Apstrīdēšanas iesniegums personai jāiesniedz iestādei, kas
pieņēmusi lēmumu (kodeksa 280. panta otrā daļa). Apstrīdēšanas iestādi nosaka
ārējais normatīvais akts. Tā kā apstrīdēšanas kārtībai un termiņiem jābūt norādī -
tiem lēmumā par personas saukšanu pie administratīvās atbildības, personai par
kompetento apstrīdēšanas iestādi kļūst zināms no šā lēmuma.

Kodeksa 247. pants, kas nosaka lēmuma par personas saukšanu pie adminis -
tra tīvās atbildības sastāvdaļas, neietver pilnu informāciju, kas norādāma lēmumā.
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173 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 07.02.2006. sprieduma lietā
Nr. SKA–38/2006 14.2. punkts. Pieejams: http://at.gov.lv/files/archive/department3/2006/
ad070206_4.doc (skatīts 14.06.2010.).
174 Sk. Kriminālprocesa likuma 344. panta piekto daļu; Augstākās tiesas Senāta Administra -
tīvo lietu departamenta 20.12.2006. sprieduma lietā Nr. SKA–543/2006 9. punktu. Pieejams:
http://tiny.cc/vr9ix (skatīts 08.07.2010.). Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamenta 21.08.2007. sprieduma lietā Nr. SKA–357/2007 12. punkts. Pieejams:
www.tiesas.lv
175 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.07.2008. sprieduma lietā
Nr. SKA–326/2008 13. punkts. Pieejams: http://tiny.cc/rtr78 (skatīts 08.07.2010.).



Tāpēc jāpiemēro arī APL 67. pants, kas nosaka administratīvā akta sastāvdaļas,
tostarp jānorāda apstrīdēšanas iestāde. Piem., administratīvā pārkāpuma proto -
kolā, kas vienlaikus ietver arī lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu,
atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 484 “Adminis-
tratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavo -
šanas un izmantošanas kārtība”176 ir jābūt arī norādei par apstrīdēšanas iestādi
(4.17. apakšpunkts). Praksē šī protokola sadaļa parasti arī tiek pienācīgi aizpildīta.
Dažreiz kļūdaini tiek norādīts laiks, kurā personai ir jāierodas uz lietas izskatī -
šanu, piem., tiek norādīts konkrēts mēneša datums, kas izrādās sestdiena, vai arī
norādītajā laikā iestādē apmeklētāji netiek pieņemti. Šādas kļūdas iestādei būtu
jānovērš, jo pretējā gadījumā persona tiek maldināta par lietas izskatīšanas laiku,
kas, iespējams, var radīt personas tiesību uz tiesu aizskārumu, jo persona, ierodo -
ties uz lietas izskatīšanu iestādes norādītajā nepareizajā datumā, savukārt nebūs
ieradusies tajā datumā, kad lietu faktiski izskata. Tādējādi var netikt nodrošinā-
tas personas tiesības izteikt savu viedokli.

Ja lēmumā nav norādīta apstrīdēšanas iestāde un tādējādi persona var arī ne -
zināt, kura konkrētajā gadījumā ir apstrīdēšanas iestāde, no personas tiesību
ievērošanas viedokļa tas problēmas nerada, jo personai sūdzība par sākotnējo
lēmumu atbilstoši kodeksa 280. panta otrajai daļai ir jāiesniedz iestādei, kas pie -
ņēmusi sākotnējo lēmumu (turklāt ievērojot, ka termiņš šādā gadījumā būs nevis
viens mēnesis, bet gan gads). Šīs iestādes pienākums ir sūdzību pārsūtīt kompe -
tentajai apstrīdēšanas iestādei.

Kodekss sīkāk arī neregulē apstrīdēšanas iesnieguma saturu, tādēļ piemē -
rojams APL 78. pants. Tas ir, apstrīdēšanas iesniegumā jābūt ietvertai informā -
cijai, kurš administratīvais akts tiek apstrīdēts, kādā apjomā, un jāizsaka lūgums,
piem., lēmumu atcelt, izbeigt lietvedību lietā u. tml. Iesniegumā par administra -
tīvā akta apstrīdēšanu var norādīt arī administratīvā akta apstrīdēšanas motīvus.
Ja persona konstatē, ka ir nokavējusi termiņu apstrīdēšanas iesnieguma iesnieg -
šanai, tai vienlaikus ar apstrīdēšanas iesnieguma iesniegšanu jālūdz atjaunot
procesuālais termiņš. Pretējā gadījumā iestāde atteiksies šādu iesniegumu izskatīt
(APL 79. panta trešā daļa).

Senāts ir atzinis, ka personai, vēršoties iestādē ar apstrīdēšanas iesniegumu,
sava griba ir jāizsaka pietiekami skaidri. Atbilstoši APL 77. pantam persona ir tie -
sīga apstrīdēšanas iesniegumu iesniegt arī mutvārdos. Vēršoties iestādē arī ar
mutvārdu apstrīdēšanas iesniegumu, personai ir pietiekami skaidri jāizsaka sava
griba apstrīdēt konkrētu administratīvo aktu, lai iestādei būtu pamats to noformēt
rakstveidā. 177

Tomēr vienlaikus jāvērš iestādes uzmanība uz to, ka apstrīdēšanas iesnieguma
vērtēšana nevar būt pārāk formāla. Tas ir, nebūtisku sastāvdaļu nenorādīšana
iesniegumā (piem., iesnieguma sastādīšanas vieta) nevar būt pamats sūdzības ne -
iz skatīšanai. Apstrīdēšanas iesnieguma satura vērtēšanā jāņem vērā katras kon -
krētās lietas apstākļi. Īsāk sakot, ja no apstrīdēšanas iesnieguma ir skaidrs, par ko
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176 Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr. 484 “Administratīvā pārkāpuma protokola
veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība”. Latvijas
Vēstnesis, Nr. 106, 08.07.2005.
177 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 24.03.2009. lēmuma lietā
Nr. SKA–350/2009 13. punkts. Pieejams: http://at.gov.lv/files/archive/department3/
09_ska_350_doc.doc (skatīts 13.08.2010.).



sūdzība ir iesniegta un ar ko persona nav apmierināta (kādu lēmumu lūdz atcelt),
būtu atzīstams, ka iesniegtais dokuments ir apstrīdēšanas iesniegums.

2.4.2. Apstrīdēšanas iesnieguma iesniegšanas termiņš
Apstrīdēšanas iesniegums iesniedzams mēneša laikā no lēmuma paziņošanas

(agrāko desmit dienu vietā). Kodekss atšķirībā no APL neregulē lēmuma pārsūdzē -
šanas termiņu gadījumā, ja lēmumā nav norādīta tā apstrīdēšanas/pārsūdzēšanas
kārtība. Tāpēc piemērojams APL regulējums, atbilstoši kuram šādā gadījumā
persona sūdzību var iesniegt gada laikā no lēmuma uzzināšanas (79. panta pirmā
daļa, sal. ar 188. panta trešo daļu).

Lēmuma paziņošana ir viena no būtiskākajām administratīvā procesa sastāv -
daļām, jo ar paziņošanu tiek saistīta gan administratīvā akta spēkā esamība, gan
tā pārsūdzēšanas iespēja. Paziņošanu uzskata par administratīvā akta būtību.178

Pie dokumentu paziņošanas turpmāk jāņem vērā, ka 2010. gada 16. jūnijā ir pie -
ņemts jauns likums, kas nosaka dokumentu paziņošanu, tostarp administratīvā
pārkāpuma lietu izskatīšanas procesā, detalizēti regulējot dažādus dokumentu
paziņošanas veidus. Likums stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.179

Ja persona lēmumu uzzina tā sastādīšanas dienā, ar apstrīdēšanas termiņa skai -
tīšanu problēmu nav. Ja lēmumu sūta pa pastu, tad uzskatāms, ka sūtījumu per -
sona saņēmusi 7. dienā pēc sūtījuma nodošanas pastā: dokumenta saņemšanas pre-
 zumpcija (kodeksa 276. pants, APL 70. pants, Paziņošanas likuma 8. panta trešā daļa).

Tā, piem., kādā lietā tiesa kā nepamatotu noraidīja iestādes argumentu, ka pie -
teicējs ir nokavējis procesuālo termiņu pieteikuma iesniegšanai tiesā. Tiesa no
lietas materiāliem konstatēja, ka pieteicējam lēmuma noraksts nosūtīts ierakstītā
sūtījumā pa pastu 2007. gada 9. novembrī. Pieteikums tiesā iesniegts 2007. gada
13. decembrī (pasta zīmogs uz aploksnes). Tiesa nekonstatēja lietā pierādījumus,
ka pieteicējam lēmuma noraksts būtu ticis izsniegts pret parakstu, tāpēc tiesa
secināja, ka pieteikums ir iesniegts tiesā likumā noteiktajā termiņā.180

Ja persona nokavē lēmuma apstrīdēšanas termiņu, iespējama tā atjaunošana,
jo kodeksā minētais apstrīdēšanas termiņš ir procesuāls, nevis materiāls termiņš.
Tas nozīmē, ka lēmuma saņemšanas prezumpcija ir atspēkojama. Piem., ja per -
sona norāda, ka saņēmusi sūtījumu vēlāk vai nav saņēmusi, jo konkrētajā laikā tā
no sevis neatkarīgu iemeslu dēļ nav bijusi sasniedzama savā dzīvesvietā, tai
šis apstāklis jāpierāda, iesniedzot pierādījumus, kas to apstiprina. Turpretim, ja,
piem., persona neiet uz pastu pēc sūtījuma, tad tā nevar vēlāk atsaukties, ka tai
par lēmumu nav bijis zināms un ka apstrīdēšanas/pārsūdzēšanas termiņš noka -
vēts attaisnojošu iemeslu dēļ.181
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178 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.04.2004. sprieduma lietā
Nr. SKA–27/2004 10. punkts. Nepublicēts.
179 Paziņošanas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 124, 30.06.2010.
180 Administratīvās rajona tiesas 22.05.2009. spriedums lietā Nr. A42684707. Pieejams:
www.tiesas.lv Tālāk gan tiesa papildus norādīja, ka LAPK 276. panta ceturtā daļa ir speciālā
tiesību norma attiecībā pret APL 70. pantu. Līdz ar to tiesa atzina, ka šajā gadījumā nav pie -
mē rojams APL 70. pants attiecībā uz administratīvā akta spēkā stāšanos, kad lēmums pazi -
ņots mutvārdos. Tomēr jānorāda, ka šāds papildinājums nolēmumā bija lieks, jo lietā nebija
strīda par to, ka mutvārdos lēmums netika paziņots, tā kā lēmums tika nosūtīts pa pastu, ko
pati tiesa pirms tam konstatēja.
181 Sk., piem., Administratīvās apgabaltiesas 22.10.2009. lēmumu lietā Nr. A8067709/18.
Nepublicēts.



Atbilstoši LAPK 281. panta otrajai daļai iestāde, kas ir tiesīga izskatīt sūdzību,
var atjaunot administratīvā pārkāpuma lietā pieņemta lēmuma apstrīdēšanas
termiņu, ja:

1) termiņa nokavējums ir radies attaisnojoša iemesla dēļ;
2) attaisnojošs iemesls ir uzrādīts;
3) sūdzības iesniedzējs ir izteicis attiecīgu lūgumu.
Senāts vairākās lietās ir norādījis, ka attaisnojošs iemesls ir tāds, kas iestājies

ne atkarīgi no personas gribas un rīcības un kurš ir jāuzrāda pašai personai. Lū -
guma iesniedzējam pašam ir jāsniedz norādes uz attaisnojošu apstākļu esamību,
kā rezultātā iestāde vai tiesa var nonākt pie pārliecības, ka nokavētais procesuālais
termiņš ir atjaunojams.182

Tā, piem., kādā lietā Senāts atzina, ka lēmuma valodas nepārzināšana var būt
iemesls lēmuma apstrīdēšanas procesuālā termiņa kavējumam. Lai vērtētu, vai
šāds kavējums ir attaisnojams, ir jāpārbauda, vai pati persona ir pielikusi visas
pūles un tai pierēķināmu rūpību, lai ātri noskaidrotu lēmuma saturu. No personas
var tikt prasīts, lai tā piemērotā termiņā noskaidrotu saņemtā lēmuma precīzu
saturu, ja persona, kura nepārzina lēmuma valodu, tomēr saprot, ka saņemtais
varētu būt valsts iestādes lēmums.183

Lai varētu atjaunot termiņu, nepieciešams personas lūgums,184 un tam pie vie -
nojami pierādījumi, kas apliecina termiņa nokavējumu attaisnojošus iemeslus.185

Lūgumu par nokavētā termiņa atjaunošanu atbilstoši kodeksa 281. panta otrajai
daļai un 281.3 panta piektajai daļai jāiesniedz iestādē, kas apstrīdēšanas kārtībā
ir tiesīga izskatīt sūdzību. Šeit vērojama atšķirība no APL regulējuma, atbilstoši
kuram par termiņa atjaunošanu lemj iestāde, attiecībā uz kuru nokavēto darbību
vajadzēja izpildīt (48. panta pirmā daļa).

Iestāde par termiņa atjaunošanu lemj 10 dienu laikā (281.3 panta piektā daļa)
(atšķirīgi nosaka APL 48. panta otrā daļa: iestāde un tiesa lemj 14 dienu laikā).
Kodekss neregulē lēmuma, ar kuru noraidīts lūgums par procesuālā termiņa atjau -
nošanu, pārsūdzību, tāpēc piemērojama APL kārtība šāda lēmuma pārsūdzībai
vienā tiesu instancē (tas ir, APL terminoloģijā – sūdzības process), rakstveida pro -
cesā, un tiesas lēmums nav pārsūdzams (piem., APL 49. panta otrā daļa).

Tāpat ne kodekss, ne Prokuratūras likums neregulē termiņu, kādā prokurors
var noprotestēt lēmumu. Ievērojot tiesiskās stabilitātes principu, šim termiņam
nebūtu jābūt neierobežotam. Tā kā kodekss nosaka termiņu, pēc kura persona
atzīstama par administratīvi nesodītu (38. pants), iesniedzot prokurora protestu,
nevajadzētu pārsniegt minētajā tiesību normā noteikto termiņu.186
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182 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 18.02.2008. sprieduma lietā
Nr. SKA–69/2008 10. punkts. Pieejams: www.tiesas.lv ; Augstākās tiesas Senāta Administra -
tīvo lietu departamenta 13.02.2007. lēmuma lietā Nr. SKA–198/2007 7. punkts un 10.12.2007.
lēmuma lietā Nr. SKA–726/2007 11.1. punkts. Nepublicēti; Augstākās tiesas Senāta Administra -
tīvo lietu departamenta 25.04.2006. lēmuma lietā Nr. SKA–260/2006 11. punkts. Nepublicēts.
183 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 18.02.2008. sprieduma lietā
Nr. SKA–69/2008 13. punkts. Pieejams: www.tiesas.lv
184 Administratīvās apgabaltiesas 02.09.2009. lēmums lietā Nr. A7030909/3. Nepublicēts.
185 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 09.01.2009. spriedums lietā
Nr. SKA–42/2009. Pieejams: http://www.at.gov.lv/files/archive/department3/2008/
09_ska_042.doc (skatīts 09.16.2010.).
186 Sal. Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs J. Briedes vispārīgā zinātniskā
redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008, 156. lpp.



2.4.3. Sastādīto dokumentu veidi un juridiskā daba
Apstrīdēšanas iestāde vēlreiz izskata lietu un pieņem lēmumu pēc būtības,

vienlaikus nosakot, kas darāms ar zemākas iestādes lēmumu.
Tā kodeksa 286. panta pirmā daļa noteic, ka iestāde, izskatot sūdzību vai

protestu par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, pieņem vienu no šādiem
nolēmumiem:

1) atstāj lēmumu negrozītu, bet sūdzību vai protestu noraida;
2) atceļ lēmumu un nosūta lietu jaunai izskatīšanai;
3) atceļ lēmumu un izbeidz lietu;
4) atceļ lēmumu un pieņem jaunu nolēmumu, ar kuru konstatē personas vainu

administratīvā pārkāpuma izdarīšanā un uzliek sodu;
5) groza soda mēru ietvaros, kas paredzēti normatīvajā aktā par atbildību par

administratīvo pārkāpumu.
Apstrīdēšanas lēmumam, līdzīgi kā sākotnējam lēmumam, jāsatur visas admi -

nistratīvā akta sastāvdaļas. Lielākajā daļā policijas lēmumu šobrīd tiek ievērotas
prasības administratīvo aktu noformēšanā. Tā lēmumi pārsvarā satur gan faktisko
apstākļu izklāstu, gan atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrētās
tiesiskās attiecības, gan tiek norādīti iegūtie pierādījumi lietā, tiek analizēti per -
sonu norādītie argumenti, kā arī tiek norādītas lēmuma pārsūdzēšanas iespējas.

Kodekss 279. pantā vispārīgi noteic, ka lēmumu administratīvā pārkāpuma
lietā var pārsūdzēt persona, par kuru tas pieņemts, kā arī cietušais. Minētā tiesību
norma ir jāskata kopsakarā gan ar citām kodeksa (piem., 238.1 panta trešā daļa),
gan APL normām. Tā atbilstoši APL 184. pantam pieteikumu tiesā var iesniegt par
lēmumu, kas galīgi noregulē tiesiskās attiecības, savukārt  par starplēmumu
vērsties tiesā var tad, ja tas būtiski skar personas tiesības (šādā gadījumā starp -
lēmums uzskatāms par administratīvo aktu). Tādējādi arī kodeksa 286. pantā
minēto lēmumu pārsūdzēšanas iespēja jāvērtē šīs tiesību normas kontekstā. Ievē -
rojot teikto, ne visi no minētajiem lēmumiem ir tālāk pārsūdzami tiesā.

No kodeksa 286. panta pirmajā daļā minētajiem lēmumiem bez tālākas vērtē -
šanas tiesā pārsūdzami ir 1., 4. un 5. punktā minētie lēmumi, jo tie satur galīgu
regulējumu attiecībā uz personu. Savukārt 3. punktā minētā lēmuma pārsūdzē -
šanas iespēja ir atkarīga no tā, uz kāda pamata lieta ir izbeigta. Lietas izbeigšanas
pamatus regulē kodeksa 239. pants kopsakarā ar 275. pantu. No minētajās tiesību
normās norādītajiem lietvedības izbeigšanas pamatiem izriet, ka atsevišķi tiesā
nav pārsūdzams, piem., lēmums par lietvedības izbeigšanu, nosūtot lietas mate -
riā lus izskatīšanai prokuroram un iepriekšējās izmeklēšanas iestādei, jo ar šādu
lēmumu lietas izmeklēšana turpinās. Tā noslēgsies ar konkrētu iepriekšējās iz -
mek  lēšanas iestādes vai prokurora lēmumu, kuru persona varēs pārsūdzēt.

Tā kādā lietā iestāde bija pieņēmusi lēmumu par lietvedības izbeigšanu un
lietas materiālu nosūtīšanu policijai izmeklēšanai un lemšanai par krimināl pro cesa
ierosināšanu. Iestāde, nododot lietas materiālus policijai kriminālprocesa veikša -
nai, pieņēma lēmumu par administratīvā pārkāpuma lietas izbeigšanu, tomēr tas
nenozīmē, ka šāds iestādes lēmums ir izbeidzis lietu pēc būtības un tādējādi būtu
atsevišķi pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā tiesā. Tas ir likumā noteikts
procesuāls lietas virzīšanas līdzeklis, kas tiesā atsevišķi nav pār sūdzams.187
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187 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 16.01.2009. lēmuma lietā 
Nr. SKA–205/2009 8. punkts un 26.11.2008. rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA–661/2008
18. punkts. Nepublicēti.



Tāpat kodekss tiešā tekstā pamatoti noteic, ka nav pārsūdzams lēmums par
lietas nodošanu izskatīšanai kompetentai iestādei, ja tiek konstatēts, ka konkrētā
iestāde lietu nav tiesīga izskatīt (kodeksa 286. panta trešā daļa kopsakarā ar 238.1

panta ceturto daļu), jo šis ir procesuāls lēmums. Arī lēmums, kas pieņemts atbil -
stoši 286. panta pirmās daļas 2. punktam, lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai zemā -
kai iestādei nav atsevišķi pārsūdzams, jo zemāka iestāde vēlreiz izskatīs lietu un
taisīs nolēmumu.

Attiecībā uz apstrīdēšanas lēmuma paziņošanas kārtību jānorāda, ka ko -
dekss satur no APL atšķirīgu regulējumu. Tā APL noteic, ka lēmums nosūtāms
gan adresātam, gan trešajai personai (70., 71. pants). Savukārt atbilstoši kodeksa
276. panta pirmajai daļai nolēmuma noraksts, kas pieņemts par sūdzību vai
protestu administratīvā pārkāpuma lietā, tiek nosūtīts personai, par kuru tas
pieņemts. Savukārt cietušajam  lēmums tiek nosūtīts tikai pēc šās personas
lūguma (kodeksa 276. panta trešā daļa). Tā kā cietušais administratīvā pārkāpuma
lietā ir persona, kuras tiesības un intereses skar konkrētais lēmums, tai lēmums
būtu jānosūta arī bez šādas personas lūguma. Tomēr šāds regulējums pagaidām
kodeksā nav ietverts, un tas, iespējams, nākotnē varētu būt pamats, lai izdarītu
grozījumus minētajā tiesību normā.

2.5. Lēmuma pārsūdzēšanas stadija

Administratīvo pārkāpumu lietas par iestādes pieņemtajiem lēmumiem (admi -
nistratīvajiem aktiem) Administratīvajā rajona tiesā un Administratīvajā apgabal -
tiesā izskatāmas APL paredzētajā kārtībā, ko tiešā tekstā nosaka kodeksa 281.1 panta
pirmā daļa, ciktāl LAPK normas kādā jautājumā neparedz speciālu regulē jumu.
Tikai jautājumos, kas noregulēti ar nesavienojamu LAPK speciālo normu, ir pamats
izslēgt APL piemērošanu.188

Ar 2008. gada 9. oktobra grozījumiem kodeksā tika izdarīta virkne grozījumu,
kas skar administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu tiesā. Tā, piem., kodekss tika
papildināts ar jaunām tiesību normām, kas nosaka apelācijas tiesvedību (arī apelā -
cijas sūdzības saturs, apelācijas sūdzības virzība, iztiesāšanas kārtība apelā cijas
instances tiesā, apelācijas instances tiesas nolēmums administratīvā pārkā puma
lietā, kārtība, kādā tiek pieņemti un pārsūdzēti tiesas lēmumi, ar kuriem admi -
nistratīvā pārkāpuma lietas ietvaros izlemj procesuāla rakstura jautājumus, tiesas
blakus lēmums), kā arī ar tiesību normām, kas nosaka tiesnešu atstatīšanās
kārtību, procesuālā termiņa nokavējuma sekas, atjaunošanas un pagarināšanas
kārtību.

Tomēr, kā redzams no pētījumā izdarītajiem secinājumiem, kodekss vēl
joprojām nenoregulē visus būtiskos jautājumus, kas attiecas gan uz iestādes, gan
tiesas procesu administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā. Tādēļ kodekss ir
jāpapildina ar trūkstošo regulējumu, lai pilnībā viss administratīvo pārkāpumu
lietu procesa regulējums būtu ietverts vienā normatīvajā aktā. Šāds vienkopus
regulējums būtiski atvieglotu arī tiesībpiemērotāju darbu. 

LAPK nav regulēta pieteikuma par administratīvo aktu iesniegšanas kārtība
Administratīvajā rajona tiesā. Tāpēc par pieteikuma pieņemšanu Administratīvajā
rajona tiesā administratīvā pārkāpuma lietā lemjams saskaņā ar APL 190. un
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188 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.11.2009. lēmuma lietā 
Nr. SKA–791/2009 20. punkts. Pieejams: Jurista Vārds, Nr. 50, 15.12.2009.



turpmākajiem pantiem. Tostarp šādās lietās, kā jebkurā administratīvajā lietā,
pieaicināms atbildētājs. Pēc pieaicināšanas administratīvajā lietā atbildētājs iegūst
APL paredzētās atbildētāja tiesības. Starp šīm tiesībām ir arī tiesības pārsūdzēt
tiesas spriedumu un lēmumu (APL 145. panta pirmās daļas 10. punkts).189

Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam pieteikumi par policijas lēmumiem ir
iesniedzami pirmās instances tiesā (Administratīvā rajona tiesa). Pieteikums ir
iesniedzams rajona tiesas tiesu namā pēc personas, kas lēmumu pārsūdz, adreses.
Fiziskajām personām pēc deklarētās dzīvesvietas (APL 189. pants). Ja personai ir
vairākas deklarētās dzīvesvietas, pieteikums būtu iesniedzams tiesu namā
atbilstoši deklarācijā norādītajai pirmajai personas adresei.

Par pieteikuma iesniegšanu administratīvā pārkāpuma lietā valsts nodeva
atšķirībā no citām administratīvajām lietām nav jāmaksā (kodeksa 280. panta
trešā daļa),190 tomēr šis noteikums nebūtu jāpiemēro absolūti, kā tas tiek darīts
šobrīd. Ņemot vērā Satversmes tiesas atziņas,191 likumdevējs varētu izsvērt
iespēju noteikt administratīvā soda robežu, līdz kurai būtu jāmaksā valsts nodeva.
Piem., ja soda veids ir brīdinājums vai naudas sods līdz 40 latiem. Tādā veidā
varētu ierobežot mazāk nozīmīgu un nepamatotu pieteikumu iesniegšanu tiesā.

Izanalizējot privātpersonu pieteikumus tiesā, nākas secināt, ka piemērotais
soda apmērs ne vienmēr ir noteicošais kritērijs, kura dēļ privātpersonas pārsūdz
ceļu policijas lēmumus. To apliecina turpmāk atspoguļotā statistika – par kādu
administratīvā soda apmēru personas vēršas Administratīvajā rajona tiesā.192
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189 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.11.2009. lēmuma lietā 
Nr. SKA–791/2009 20. punkts. Pieejams: Jurista Vārds, Nr. 50, 15.12.2009.
190 Satversmes tiesas 04.01.2005. sprieduma lietā Nr. 2004–16–01 “Par Administratīvā pro -
cesa likuma 124. panta pirmās daļas un otrās daļas par valsts nodevas samaksu administra -
tīvo pārkāpumu lietās atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam” secinājumu
daļas 15. punkts. Latvijas Vēstnesis, Nr. 3, 06.01.2005.
191 Turpat.
192 Analizēti Administratīvās rajona tiesas spriedumi: 2007. gadā – 85; 2008. gadā – 93 un
2009. gadā – 49 spriedumi.

Soda apmērs ART izskatītajās lietās
2007



No pieteikumos tiesā minētajiem argumentiem un iepriekš redzamās statis -
tikas var noprast, ka lielākoties soda apmērs, raugoties no sodu amplitūdas un
sodīšanas laika ekonomiskās situācijas valstī, nav tik ievērojams, ka tā dēļ persona
vēlas spert tik nopietnu un nebūt ne vienkāršu un lētu soli kā tiesāties. Tādējādi
soda apmērs bieži vien nav galvenais iemesls, kādēļ personas vēršas tiesā. Tie
varētu būt citi iemesli – ceļu policijas prettiesiskā rīcība, sabiedrībā valdošā ne -
uzticība ceļu policijas rīcībai, savu tiesību nezināšana, vēlme atlikt soda izpildi un
tiesāties, utt. 

Pieteikumu tiesā par policijas lēmumu var iesniegt persona, kuras tiesības
vai tiesiskās intereses ar konkrēto lēmumu ir skartas (APL 31. pants). Minētā
tiesību norma paplašina kodeksa 279. pantā noteikto personu loku, kas ir tiesīgas
pārsūdzēt lēmumus administratīvā pārkāpuma lietā. Proti, 279. pants noteic, ka
lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt persona, attiecībā uz kuru
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Soda apmērs ART izskatītajās lietās
2009



lēmums pieņemts, kā arī cietušais. Tomēr jāsecina, ka minētā tiesību norma neap -
tver visas iespējamās personas, kas var iesniegt pieteikumu tiesā. Senāts ir atzinis,
ka tādējādi kodeksa 279. pants ir izprotams APL normu gaismā, tostarp ņemot
vērā minētajā likumā ietverto regulējumu par trešajām personām (28. pants).
Apsverot, vai konkrētai personai ir tiesības vērsties tiesā, jāvērtē ne tikai tas, vai
šī persona ir cietušais administratīvā pārkāpuma lietā (piem., šādā statusā jau ir
piedalījies lietas izskatīšanā iestādē), bet arī jāvērtē, vai persona nav atzīstama par
tādu, kuru skar lēmums lietā.193

Tā kādā lietā policijas lēmumu par personas saukšanu pie administratīvās
atbildības tiesā pārsūdzēja šīs personas sieva. Senāts, vērtējot šās personas tiesī -
bas iesniegt pieteikumu APL tiesību normu gaismā, atzina, ka lēmums par pietei -
cējas vīra saukšanu pie administratīvās atbildības neskar sievu, jo lēmums attie cas
tikai uz pieteicējas vīru. Tāpēc tika atzīts, ka personai nav subjektīvo tiesību
iesniegt pieteikumu par lēmumu, ar kuru pieteicējas vīrs saukts pie administra -
tīvās atbildības.194

Pieteikuma iesniegšanas termiņam kodekss sniedz atsauci uz APL, kas nozīmē,
ka pieteikumu par policijas lēmumu persona var iesniegt mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās (281.1 panta pirmā daļa, APL 188. pants). Ja lēmumā nav norādes par pār -
sūdzības iespējām, pieteikums iesniedzams tiesā gada laikā no dienas, kad perso -
nai vajadzēja uzzināt par lēmumu. Līdzīgi kā, nokavējot apstrīdēšanas termiņu
iestādē, arī nokavējot termiņu pieteikuma iesniegšanai tiesā, tiesa pēc personas
lūguma ir tiesīga lemt par procesuālā termiņa atjaunošanu. 

2.6. Tiesas nolēmuma pieņemšanas stadija

Tiesa administratīvo pārkāpumu lietās, izskatot lietu pēc būtības un pati no -
skaidrojot apstākļus, lemj par soda apmēru. Vērtējot, vai minētais regulējums nav
pretrunā ar varas dalīšanas principu, Senāts ir atzinis, ka valsts varas dalīšanas
princips izpaužas valsts varas sadalījumā likumdošanas, izpildu un tiesu varā, ko
īsteno neatkarīgas un autonomas institūcijas. Tomēr valsts varas dalīšanas prin -
cips nav jāuztver dogmatiski un formāli. Valsts varas dalīšanas princips netiek
īste nots stingri pēc ideāltipiskā modeļa, proti, varas sadales shēma neizslēdz zinā -
mus principiālo robežu pārkāpumus. Tiesību zinātnē un Satversmes tiesas praksē
ir atzīts, ka atsevišķas atkāpes no valsts varas dalīšanas principa ir pieļaujamas,
ja tās padara valsts varas funkciju īstenošanu efektīvāku, nostiprina kādas valsts
varas institūcijas neatkarību no citas varas vai nodrošina triju varu savstarpējā
līdzsvara un atsvara sistēmas funkcionēšanu.195
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193 Sk., piem., Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.11.2004.
lēmuma lietā Nr. SKA–260/2004. 9. punktu. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās tiesas
Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi. 2004. Rīga: Tiesu namu
aģentūra, 2005, 879. lpp.; Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta
12.04.2006. sprieduma lietā Nr. SKA–128/2006 8. punktu. Nepublicēts. Sal. Administratīvais
process tiesā. Autoru kolektīvs J. Briedes vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas
Vēstnesis, 2008, 245., 246. lpp.
194 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 05.12.2007. lēmuma lietā 
Nr. SKA–681/2007 7. punkts. Nepublicēts.
195 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 22.11.2007. sprieduma lietā
Nr. SKA–462/2007 8. punkts. Pieejams: www.tiesas.lv



APL 253. panta trešā daļa noteic, ka likumā paredzētajos gadījumos tiesa var
grozīt administratīvo aktu un noteikt konkrētu tā saturu. Kodeksa 286. panta
pirmās daļas 4. punkts noteic, ka tiesa, izskatot sūdzību par lēmumu administra -
tīvā pārkāpuma lietā, var grozīt soda mēru tajos ietvaros, kas paredzēti normatī -
vajā aktā par atbildību par administratīvo pārkāpumu. Senāts atzina, ka šis regu-
 lē jums atbilst varas dalīšanas principam, jo padara tiesu varas funkciju īstenošanu
efektīvāku, vienlaikus nodrošinot valsts varas atzaru savstarpējā līdzsvara un
atsvara sistēmas funkcionēšanu. Tādējādi Senāts atzina, ka soda grozīšana admi -
nistratīvā pārkāpuma lietā ietilpst tiesas kompetencē un nav pretrunā ar valsts
varas dalīšanas principu.

Kā izriet arī no minētās Senāta judikatūras,196 tiesa administratīvā pārkāpuma
lietā var pati izdarīt lietderības apsvērumus un lemt par soda mēru. Turklāt nepie -
ciešamība, lai tiesa administratīvā pārkāpuma lietā būtu tiesīga lemt par soda
apjomu (ievērojot sūdzības iesniedzēja stāvokļa pasliktināšanas ierobežojumu),
kā atzinis Senāts, izriet arī no Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsar -
dzības konvencijas 6. panta pirmās daļas, kas noteic, ka ikvienam, kurš ir apsū -
dzēts krimināllietā, ir tiesības uz lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā,
un minētās konvencijas 7. protokola 2. panta pirmās daļas, kas noteic, ka ikvie -
nam, kurš ir atzīts par vainīgu krimināllietā, ir tiesības uz vainas pierādījumu vai
soda apmēra pārskatīšanu apelācijas instances tiesā. Kā 2002. gada 20. jūnija
spriedumā lietā Nr. 2001–17–0106 atzinusi Satversmes tiesa, administratīvo pār -
kāpumu lietas (ar atsevišķiem izņēmumiem) ir uzskatāmas par krimināllietām
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta pirmās
daļas izpratnē. Līdz ar to tiesai ir jābūt pilnai kompetencei pārbaudīt administra -
tīvā soda pamatotību.197

Tādējādi, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, gadījumā, ja tiesa secina, ka
lietderības apsvērumi nav izdarīti vai ir izdarīti kļūdaini, tā pati var izdarīt liet -
derības apsvērumus un lemt par soda mēru.198

Ievērojot minēto, pētījuma autori nevar pilnībā piekrist rajona tiesas secināju -
mam kādā lietā, ka tiesas uzdevums nav saukt personu pie administratīvās atbil -
dības, bet gan pārbaudīt, vai iestādes pieņemtais lēmums ir tiesisks un pama tots.
Ja pamatojums nav pietiekams, lēmums ir atzīstams par nepamatotu un atce -
ļams.199 Šī atziņa ir tikai daļēji pamatota, jo, kā pareizi atzinusi rajona tiesa, tā
vērtē pārsūdzētā lēmuma tiesiskumu un pamatotību, tomēr vienlaikus tiesa pati
arī var lemt par soda apmēru, ko rajona tiesa konkrētajā gadījumā nebija atzinusi.

Tāpat tiesu praksē vairākkārt skaidrots, ka atbilstoši kodeksa 286. panta pir -
majai daļai iestāde un tiesa ir tiesīgas atcelt lēmumu un izbeigt lietu ne tikai
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196 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 27.09.2005. sprieduma lietā
Nr. SKA–244/2005 8. punkts. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Admi -
nistratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi. 2005. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
433. lpp.
197 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 22.11.2007. sprieduma lietā
Nr. SKA–462/2007 8. punkts. Pieejams: www.tiesas.lv
198 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 27.09.2005. sprieduma lietā
Nr. SKA–244/2005 8. punkts. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Admi -
nistratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi. 2005. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
433. lpp.
199 Administratīvās rajona tiesas 10.08.2009. spriedums lietā Nr. A42546207. Pieejams:
www.tiesas.lv



pārsūdzētā vai apstrīdētā lēmuma prettiesiskuma dēļ, bet arī pārkāpuma maznozī -
mīguma dēļ, 200 ko tiesas arī dara.201 Tas ir, tiesa, tāpat kā iestāde, var lemt par ko -
deksa 21. panta piemērošanu un atbrīvot personu no atbildības, ja atzīst, ka
pār  kāpums ir maznozīmīgs.

Tā kodeksa 21. panta pirmā daļa noteic: ja izdarītais administratīvais pārkā -
pums ir maznozīmīgs, institūcija (amatpersona), kas pilnvarota izlemt lietu, var
atbrīvot pārkāpēju no administratīvās atbildības un aprobežoties ar mutvārdu
aizrādījumu. Likumdevējs, paredzot iespēju maznozīmīga pārkāpuma gadījumā
atbrīvot pārkāpēju no administratīvās atbildības, ir ņēmis vērā samērīguma prin -
cipu. Šā principa ievērošanu nodrošina tiesību piemērotājs, kas ir pilnvarots
pieņemt lēmumu pārkāpuma lietā. Pēc Senāta ieskata, administratīvais pārkāpums
ir maznozīmīgs, ja, ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus (tostarp izdarītā pārkā -
puma raksturu un citus lietā būtiskus apstākļus), administratīvā soda uzlikšana
par izdarīto pārkāpumu nebūtu lietderīga. Citiem vārdiem, izdarītais pārkāpums
ir tik nebūtisks, ka par to pārkāpējam nav nepieciešams uzlikt sodu, bet ir pie -
tiekami izteikt mutvārdu aizrādījumu, kas ir preventīvs (audzinoša rakstura)
līdzeklis, kurš vērsts uz to, lai persona, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu,
saprastu savas uzvedības prettiesiskumu un turpmāk to nepieļautu.202

Tā, piem., tiesa atzina, ka, tā kā par kodeksa 149.31 panta pirmajā daļā minēto
pārkāpumu paredzēts naudas sods Ls 40, kas pārsniedz 21. pantā minētos Ls 30,
pārkāpums nevar tikt atzīts par mazsvarīgu.203

Tiesa nereti pati vērtē 21. panta piemērošanu, kaut arī persona to nav lūgusi.
Par maznozīmīgu pārkāpums netiek atzīts, ja tas radījis traucējumus satiksmei. Tā
kādā lietā tiesa atzina, ka ar pārkāpumu, kas saistīts ar luksofora signālu neievēro -
šanu vietā, kur ir samērā intensīva satiksme, vienmēr pastāv potenciāls apdraudē -
jums citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.204 Administratīvais pārkāpums ir
izda rīts pilsētā intensīvas satiksmes laikā, kad cilvēki dodas no darba uz mājām.
Tādējādi tam 21. pantu nevar piemērot.205

Reti, tomēr ir gadījumi, kad tiesa konstatē, ka pārkāpums ir maznozīmīgs, un
atbrīvo personu no atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.

Tā tiesa atzina, ka pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalīb -
niekiem, jo automašīna nav bijusi novietota tieši uz braucamās daļas, bet gan uz
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200 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 04.10.2005. sprieduma lietā
Nr. SKA–272/2005 8.4. punkts. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi. 2005. Rīga: Tiesu namu aģentūra,
2006, 275. lpp.; Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.11.2005.
sprieduma lietā Nr. SKA–369/2005 10.5. punkts. Nepublicēts; Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departamenta 27.09.2005. sprieduma lietā Nr. SKA–257/2005 8. punkts.
Publicēts iepriekšminētā krājuma 261.–268. lpp.
201 Sk., piem., Administratīvās apgabaltiesas 14.11.2008. spriedumu lietā Nr. A42416005
(143/AA43–0994–08/6). Pieejams: www.tiesas.lv
202 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.02.2009. sprieduma lietā
Nr. SKA–15/2009 14. punkts. Pieejams: www.tiesas.lv
203 Administratīvās apgabaltiesas 23.10.2009. spriedums lietā Nr. A42545006 (143/AA43–
0870–09/18). Pieejams: www.tiesas.lv
204 Administratīvās rajona tiesas 22.09.2009. spriedums lietā Nr. A42609308. Pieejams:
www.tiesas.lv
205 Administratīvās rajona tiesas 15.09.2009. spriedums lietā Nr. A42654807. Pieejams:
www.tiesas.lv



braucamās daļas izveidotajā “kabatā”, kā rezultātā jebkurā gadījumā netika trau -
cēta transportlīdzekļu kustība. Automašīna neatradās blakus bērnu rotaļu lauku -
mam vai iedzīvotāju atpūtas zonai, līdz ar to neradīja draudus arī gājējiem.
Pie  tei cējs ir otrās grupas invalīds, līdz ar to viņam ir grūtības pārvietoties tālus
ceļa gabalus, tādējādi tiesa atzina, ka konkrētajā gadījumā pieteicēja izdarītais
pār kāpums – uz brīdi atstājot automašīnu, lai aizietu pakaļ zālēm, ir atzīstams
par maznozīmīgu salīdzinājumā ar sabiedrībai nodarīto kaitējumu. Vērā ņemams
arī apstāklis, ka likumdevējs tomēr attiecībā uz invalīdiem ir paredzējis vairākus
izņēmumus no noteiktās kārtības, kas kopumā norāda, ka attiecībā uz invalīdiem
ir jāņem vērā konkrētās situācijas īpašie apstākļi un subjektīvie argu menti. Citas
pārkāpuma rezultātā radītas kaitīgas sekas lietā nav konstatē jamas. Ņemot vērā
minēto, lai sasniegtu taisnīgāko un lietderīgāko rezultātu, pārkāpums tika atzīts
par maznozīmīgu.206

Tāpat arī pārkāpumu, ka automašīnai nedega neviens no numura zīmes apgais -
mojuma lukturiem diennakts tumšajā laikā, tiesa atzina par maznozīmīgu, jo
nekonstatēja, ka izdarītais pārkāpums ir radījis draudus citiem ceļu satiksmes
dalībniekiem vai viņu mantai.207

2.6.1. Tiesas nolēmumu pieņemšanas kārtība un termiņi
Tiesai, izskatot lietu un vērtējot faktiskos apstākļus, pierādījumus lietā, jā -

vadās no kodeksa normām par pierādījumiem un to novērtēšanu. Pierādījumu
vērtēšana ir apskatīta pētījuma 2.2.6. apakšnodaļā, kurā izdarītie secinājumi ir
pilnībā attiecināmi arī uz tiesas procesu, tā kā tiesa pati izskata lietu pēc būtības
un var lemt par sodu. Kaut arī kodekss diezgan izsmeļoši regulē pierādīšanas
līdzekļus un pierādīšanas procesu, nevar neaizmirst arī APL noteiktos pierādī -
šanas līdzekļus, piem., pieteicēja zvērestu, kas kodeksā nav noregulēts (sk.
iepriekšējo sadaļu par pierādījumiem). 

Tiesai lieta ir jāizskata saprātīgā termiņā (iepriekš kodekss noteica, ka lieta ir
izskatāma divdesmit dienu laikā). Lietu pēc būtības izskata un nolēmumu taisa
rajona tiesa viena tiesneša sastāvā, apelācijas instances tiesa – triju tiesnešu
sastāvā.

Savukārt kodekss atšķirībā no APL paredz skatīt blakus sūdzības vienam ties -
nesim (kodeksa 286.15 panta sestā daļa). Tiesu prakse blakus sūdzību izskatīšanā
ir atšķirīga, proti, vairākumā gadījumu blakus sūdzības skata viens tiesnesis,
tomēr ir gadījumi, kad tās tiek skatītas trīs tiesnešu sastāvā.208 Tas ir procesuāls
pārkāpums, bet personas tiesības uz taisnīgu tiesu tas neietekmē. Tieši pretēji,
per sonai tiek nodrošināta tās skaroša procesuāla jautājuma izlemšana plašākā
tiesas sastāvā.

Tiesa, izskatot lietu, nevar pastiprināt sodu, ja lieta tiek izskatīta pēc personas
sūdzības (reformatio in peius princips; sal. ar sadaļu par apstrīdēšanas stadiju).209
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206 Administratīvās rajona tiesas 28.10.2009. spriedums lietā Nr. A42615709. Pieejams:
www.tiesas.lv
207 Administratīvās rajona tiesas 11.09.2009. spriedums lietā Nr. A42472008. Pieejams:
www.tiesas.lv
208 Administratīvās apgabaltiesas 17.12.2009. lēmums lietā Nr. AA43–3681–09/4.
Nepublicēts.
209 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.07.2008. sprieduma lietā
Nr. SKA–326/2008 13. punkts. Pieejams: www.at.gov.lv



LAPK 286. panta pirmās daļas 5. punkts piešķir tiesai kompetenci, izskatot sū -
dzību vai protestu par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, grozīt soda mēru
tajos ietvaros, kas paredzēti normatīvajā aktā par administratīvo pārkāpumu.
Vienlaikus minētā panta otrā daļa ierobežo šo kompetenci, nosakot, ka šā panta
pirmās daļas 5. punktā minētajos gadījumos tiesa var pieņemt personai nelab -
vēlīgāku nolēmumu, ja lieta tiek izskatīta pēc prokurora protesta vai cietušā
sūdzības. 

Minētais pilnībā attiecināms arī uz apelācijas instances tiesu, ja tā izskata
apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, kas taisīts par iestādes
lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.210

2.6.2. Nolēmumu pārsūdzēšana
Likumdevējs administratīvo pārkāpumu lietās ir noteicis divpakāpju tiesas

procesu, proti, pirmās instances tiesas nolēmums ir pārsūdzams apelācijas instan-
ces tiesā, kuras nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Par šās tiesību normas
konstitucionalitātes pārbaudi, vērtējot, vai šāda tiesību norma nepārkāpj personas
tiesības uz taisnīgu tiesu, bija iesniegts pieteikums211 Satversmes tiesā, kura pie -
vienojās Senāta pirms tam izteiktajai atziņai, ka kodeksā ietvertais div pakāpju
tiesas process nepārkāpj personas tiesības uz taisnīgu tiesu.212

Atbilstoši šai galīgā nolēmuma pārsūdzības kārtībai, ir noteikta arī procesuālo
tiesas nolēmumu (lēmumu) pārsūdzība (kodeksa 286.15 pants). Minētā panta ce turtā
daļa noteic, ka šajā kodeksā paredzētajos gadījumos par tiesas vai tiesneša lēmumu
var iesniegt blakus sūdzību, bet par citiem tiesas vai tiesneša nolēmu miem iebil -
dumus var izteikt apelācijas sūdzībā. Minētā norma ir līdzīga APL 315. pantam, kas
regulē tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumu. Šā panta pirmā daļa noteic, ka pirmās
instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmumu administratīvā procesa
dalībnieks var pārsūdzēt atsevišķi no tiesas sprieduma, iesniedzot blakus sūdzību
likumā noteiktajos gadījumos vai, ja tiesas lēmums kavē lietas virzību. Savukārt
panta otrā daļa noteic, ka par citiem pirmās instances tiesas un apelācijas instances
tiesas lēmumiem iebildumus var iesniegt apelācijas vai kasācijas sūdzībā.

Interpretējot minētās normas, tiesu praksē ir jau nostabilizējusies judikatūra,
ka iespēja pārsūdzēt atsevišķus procesuālus lēmumus izriet no iespējas pārsūdzēt
galīgo nolēmumu.213 Šāda atziņa izdarīta, sistēmiski interpretējot APL 315. panta
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210 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 18.03.2008. spriedums lietā
Nr. SKA–72/2008. Pieejams: www.tiesas.lv ; Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamenta 12.06.2008. spriedums lietā Nr. SKA–237/2008. Pieejams: www.tiesas.lv ;
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.07.2008. spriedums lietā 
Nr. SKA–326/2008. Pieejams: www.at.gov.lv ; Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamenta 23.10.2008. spriedums lietā Nr. SKA–464/2008. Pieejams: www.tiesas.lv ;
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 13.10.2008. rīcības sēdes lēmums
lietās Nr. SKA–594/2008. Nepublicēts.
211 Satversmes tiesas 07.01.2010. lēmums par lietas ierosināšanu. Pieejams:
http://tiny.cc/2yc33 (skatīts 06.08.2010.).
212 Satversmes tiesas 07.10.2010. spriedums lietā Nr. 2010–01–01 “Par Latvijas Adminis -
tratīvo pārkāpumu kodeksa 286.14 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un
92. pantam”. Latvijas Vēstnesis, Nr. 161, 12.10.2010.
213 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.03.2009. lēmuma lietā 
Nr. SKA–363/2009 5. punkts. Pieejams: www.at.gov.lv



pirmo un otro daļu, kā arī 317. panta ceturto daļu, atbilstoši kurai: ja spriedumam
likumā noteikta īpaša pārsūdzības kārtība, kas atšķiras no šajā likumā noteiktās
kārtības, tad blakus sūdzību par tiesas pieņemto procesuālo lēmumu adresē tai
tiesai, kas izskatītu sūdzību par tiesas spriedumu. Tādējādi minētajā tiesību
normā nostiprināts princips, ka procesuāla tiesas lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
izriet no sprieduma pārsūdzēšanas kārtības. Konsekventi ievērojot šo principu,
atzīstams: ja par spriedumu (galīgo nolēmumu) nav paredzēta pārsūdzība, tā nav
attiecināma arī uz procesuālu lēmumu lietā.214 Senāta ir uzskatījis, ka nebūtu
racionāli, ja par procesuālu lēmumu būtu iespējama plašāka pārsūdzība nekā par
galīgo nolēmumu, kas atrisina lietu pēc būtības. Tādējādi, ja nav pārsūdzams
galīgais nolēmums lietā, nav pārsūdzams arī procesuāls lēmums šādā lietā. Minē -
tās tēzes ir attiecināmas uz kodeksa 286.15 panta ceturto daļu, un secināms, ka no
procesuāla lēmuma pārsūdzēšana administratīvā pārkāpuma lietā ir atkarīga
pakārtota sprieduma pārsūdzēšana – apelācijas sūdzības iesniegšana. Tā kā
atbilstoši kodeksa 286.14 pantam apelācijas instances tiesas spriedums administra -
tīvā pārkāpuma lietā nav pārsūdzams, apelācijas sūdzību administratīvā pārkā -
puma lietā var iesniegt vienīgi par pirmās instances tiesas spriedumu. Līdz ar to
arī blakus sūdzību var iesniegt vienīgi par pirmās instances tiesas vai tiesneša
lēmumu. Tādējādi apelācijas instances tiesas vai tiesneša lēmums administratīvā
pārkāpuma lietā nav pārsūdzams.215 Tas ir, jebkurš apelācijas instances tiesas
lēmums nav pārsūdzams augstākai tiesu instancei.216

Tāpat arī ar administratīvā pārkāpuma lietu saistīti jautājumi, piem., prasījums
par atlīdzinājumu, kura pamatā ir prettiesisks administratīvais akts administratīvā
pārkāpuma lietā, ir izskatāms divās tiesu instancēs, un Administratīvās apgabal -
tiesas spriedums nav pārsūdzams.217

2.6.3. Lēmumu darbības apturēšana, atjaunošana 
un pagaidu noregulējums

LAPK nav ietvertas speciālas tiesību normas, kas izslēgtu procesa dalībnieku
tiesības izteikt APL 185. un 195. pantā paredzētos lūgumus par pagaidu  aizsardzī -
bas līdzekļu piemērošanu. Līdz ar to administratīvo pārkāpumu lietās ir izskatāmi
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214 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.03.2009. lēmuma lietā 
Nr. SKA–363/2009 6. punkts (pieejams: www.at.gov.lv) un 02.11.2009. rīcības sēdes lēmuma
lietā Nr. SKA–857/2009 9. punkts. Nepublicēts.
215 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 07.05.2009. rīcības sēdes
lēmuma lietā Nr. SKA–463/2009 4. punkts; 15.09.2009. rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA–
703/2009 7. punkts; 12.10.2009. rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA–790/2009 7. punkts un
02.11.2009. rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA–857/2009 9. punkts. Nepublicēti.
216 Piem., apgabaltiesas lēmums, ar kuru noraidīts personas lūgums par pagaidu noregulē -
juma piemērošanu. Sk. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības
sēdes 28.01.2010. lēmumu lietā Nr. SKA–292/2010 par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību
par apgabaltiesas lēmumu. Nepublicēts. Tāpat Administratīvās apgabaltiesas lēmums, ar
kuru izbeigta apelācijas tiesvedība lietā, nav pārsūdzams. Sk. Administratīvās apgabaltiesas
15.06.2009. lēmumu lietā Nr. 132024308. Nepublicēts.
217 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 29.10.2010.
lēmuma lietā Nr. SKA–769/2010 6. punkts; rīcības sēdes 2010. gada 19. marta lēmuma lietā
Nr. SKA–260/2010 7. punkts. Nepublicēti.



lūgumi par administratīvā akta darbības apturēšanu un pagaidu noregulējuma
piemērošanu.218

Ja tiek pārsūdzēts administratīvais akts, piemērojamais pagaidu aizsardzības
līdzeklis ir lēmuma darbības apturēšana un atjaunošana. Ja savukārt prasījums ir
par administratīvā akta izdošanu, tad piemērojams pagaidu noregulējums. Ievē -
rojot minēto, visbiežāk sastopamais pagaidu aizsardzības līdzeklis administratīvo
pārkāpumu lietās ir administratīvā akta apturēšanas institūts, jo parasti tiek pār -
sūdzēts lēmums par administratīvā soda uzlikšanu, kuru persona vēlas atcelt.

Par pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ir veikts Augstākās tiesas pētī -
jums,219 kurā detalizēti apskatīti gan teorētiskie šā institūta pamati, gan prakses
piemēri, un šis pētījums satur vērtīgas atziņas, kuras izmantojamas pagaidu
tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošanā. Būtiskākā no tām ir tāda, ka attiecībā
uz visiem pagaidu aizsardzības līdzekļiem piemērojami vienādi vērtēšanas kritē -
riji, tas ir, lemjot par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu, jāvērtē, vai
lēmums ir pirmšķietami prettiesisks, jeb vai pieteikums ir pirmšķietami pama -
tots, un vai ir pamats uzskatīt, ka gadījumā, ja pagaidu aizsardzības līdzeklis
netiks piemērots, procesa dalībniekam radīsies būtisks kaitējums vai grūti novēr -
šami vai atlīdzināmi zaudējumi.

Pagaidu aizsardzības līdzekļi tiek piemēroti attiecībā uz gala lēmumu (adminis -
tratīvo aktu). Savukārt pirms galīgā administratīvā akta pieņemšanas var tikt pie -
ņemti vairāki starplēmumi un veiktas vairākas starpdarbības, un parasti šie
starp lēmumi (starpdarbības) paši par sevi tiešas tiesiskas sekas nerada. Tomēr
atsevišķos gadījumos tie paši par sevi var būtiski aizskart pieteicēja intereses.
Senāts norādījis, ka šādos gadījumos uz attiecīgo starplēmumu vai starpdarbību
attiecināmi pagaidu aizsardzības instrumenti.220 Tā Senāts ir atzinis, ka kodeksa
257. pantā paredzētais lēmums par mantas izņemšanu, lai gan ir procesuāls
lēmums, tomēr pats par sevi var būtiski ierobežot privātpersonas tiesības vai tie -
siskās intereses. Tālab uz to pēc analoģijas ir attiecināms pagaidu aizsardzības
institūts.221

Tiesu praksē pagaidu tiesisko aizsardzības līdzekļu piemērošanā administra -
tīvo pārkāpumu lietās tiek piemērots APL regulējums,222 vērtējot iepriekš minētos
kritērijus pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanai.

No tiesu praksē identificētajiem gadījumiem visbiežāk personas lūdz tiesai
apturēt lēmuma darbību par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu ar
pamatojumu, ka transportlīdzekļa vadīšanas tiesības ir nepieciešamas darba
pienākumu izpildei vai privātās dzīves vajadzībām. Tomēr tiesu prakse ir diezgan
konsekventa, un šādi lūgumi visbiežāk tiek noraidīti kā nepamatoti.
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218 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.11.2009. lēmums lietā 
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221 Turpat.
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Nepublicēts.



Tā, piem., rajona tiesa ir atzinusi, ka gadījumā, ja katru sadzīvisku vai darba
vajadzību vadīt transportlīdzekli uzskatītu par pietiekamu iemeslu administratīvā
akta darbības apturēšanai, tad lūgumu apturēt administratīvā akta darbību tiesa
būtu spiesta apmierināt gandrīz jebkurā gadījumā, bet tad zaudētu jēgu likuma
norma, kura paredz, ka uzliktā soda pārsūdzēšana neaptur tā izpildi, un kuras
mērķis ir atturēt no piedalīšanās ceļu satiksmē tādu vadītāju, kurš pieļāvis būtis -
kus ceļu satiksmi regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus.223

Arī Senāts ir atzinis, ka fakts, ka administratīvo pārkāpumu izdarītājam ir ap -
gādājami ģimenes locekļi un personai ir nepieciešamas transportlīdzekļu vadī -
šanas tiesības, nevar kalpot par iemeslu atbilstoša soda nepiemērošanai. Likum -
devējs, nosakot sankcijas, ir rēķinājies, ka transportlīdzekļu vadīšanas tiesības
personām, kuras tās izmanto, ir nepieciešamas. Ņemot vērā, ka viens no ceļu
satiksmes negadījumu izraisīšanas iemesliem ir ātruma pārsniegšana, sabiedrības
interešu aizsardzība konkrētajā gadījumā ir pietiekami būtiska, lai attaisnotu
pieteicēja tiesību ierobežojumu.224

Savukārt pagaidu aizsardzības līdzekļi, tostarp pagaidu noregulējums, nav
piemērojams lietās, kurās lēmumu par personas saukšanu pie administratīvās
atbildības pieņem vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesnesis atbilstoši kodeksa 213.
pantam,225 jo vispārējās jurisdikcijas tiesnesis, izskatot administratīvo lietu un
piemērojot administratīvo sodu, īsteno tiesas funkciju. Tiesneša pieņemtie
lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās nav administratīvie akti.226 Ievērojot
iepriekšminēto, uz kodeksa 213. panta kārtībā pieņemtajiem lēmumiem nevar tikt
attiecināti APL 185. panta un 195. panta pirmās daļas noteikumi, jo šie tiesas
nolēmumi nav atzīstami par administratīvajiem aktiem.227

Papildus jānorāda, ka kodekss noregulē lēmuma administratīvā pārkāpuma
lietā izpildes apturēšanu, savukārt APL, kā minēts iepriekš, paša lēmuma darbības
apturēšanu. Minētās sistēmas izpratnei Senāts ir skaidrojis, ka jēdziens “adminis -
tratīvā akta darbība” ir plašāks nekā “administratīvā akta izpilde” un aptver arī
citas tiesiskās sekas, ne tikai tiešo akta izpildi. Proti, LAPK 283. pants noteic, ka,
ja administratīvo pārkāpumu lietās lēmuma izpilde ar pārsūdzību tiek apturēta
(izņemot par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu un naudas sodu, ko
iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā), tā ir speciālā tiesību norma pretstatā APL
185. panta pirmajai daļai, kas noteic, ka ar pārsūdzību tiek apturēta ne tikai admi -
nistratīvā akta izpilde, bet visa darbība.228 Tādējādi administratīvo pārkāpumu
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lietās pārsūdzība automātiski aptur tikai soda reālo izpildi, nevis visu lēmuma
darbību kopumā. Līdz ar to, ja personai ir aktuāli, lai tiktu apturēta lēmuma par
soda piemērošanu darbība visplašākajā nozīmē, tad tai jāvēršas tiesā un jālūdz,
lai tiesa aptur lēmuma darbību daļā, kas jau nav apturēta uz likuma (proti,
kodeksa attiecīgās normas) pamata.

2.6.4. Tiesības uz atlīdzinājumu administratīvo pārkāpumu 
lietās

Administratīvo pārkāpumu lietās, kur lēmuma pieņēmējs ir ceļu policija,
atbilstoši APL 92. pantam229 un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas likuma normām ir pieņemami un izskatāmi prasījumi par atlīdzi -
nājumu.230 Tiesības uz atlīdzinājumu ir ne tikai par prettiesisku administratīvo
aktu, bet tiesības uz atlīdzinājumu var radīt arī iestādes rīcība administratīvā akta
izdošanas procesā, arī tad, ja pašu administratīvo aktu tiesa atzīst par tiesisku.

Tā kādā lietā tiesa atzina, ka iestādes rīcība, neapturot administratīvā akta
darbību, ir bijusi prettiesiska, tas ir, noraidot pieteikumu daļā par administratīvā
akta atcelšanu, spriedumā tiek ietverts nolēmums par to, ka administratīvā akta
izdošanas process tiek atzīts par prettiesisku daļā par administratīvā akta dar -
bības neapturēšanu (nodošanu izpildei), kas ir pamats pieteikumu apmierināt daļā
par atlīdzinājumu.231

Atlīdzinājumu var prasīt vienlaikus ar iesniegumu par lēmuma administratīvā
pārkāpuma lietā apstrīdēšanu. Tāpat, ja zaudējumus vai kaitējumu nodarījusi aug -
stāka iestāde apstrīdēšanas procesā, atlīdzinājumu var prasīt vienlaikus pietei -
kumā tiesai par policijas lēmuma pārsūdzēšanu. Savukārt, ja atlīdzinājums nav
prasīts vienlaikus ar policijas lēmuma apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu, iesniegumu
par atlīdzinājumu var iesniegt iestādei, kas nodarījusi zaudējumus vai kaitējumu.
Atlīdzinājumu iestādei var prasīt, ja ir pabeigta attiecīgās administratīvās lietas
izskatīšana pēc būtības (ir stājies spēkā augstākas iestādes lēmums, un tas nav
pārsūdzēts; ir stājies spēkā tiesas spriedums vai arī tiesvedība lietā ir izbeigta,
pamatojoties uz šā likuma 282. panta 7. punktu: izbeidzies tiesiskais strīds) (APL
93. panta pirmā, otrā, trešā daļa). 

Kaut arī par pieteikuma iesniegšanu par policijas lēmumu piemērot administra -
tīvo sodu valsts nodeva nav jāmaksā, pēc autoru ieskata, par pieteikumu, kurā
pārsūdzēts policijas lēmums par atlīdzinājuma piešķiršanu, valsts nodeva būtu
jāmaksā. Minētais tiek pamatots ar to, ka, lai arī atlīdzinājuma pieprasīšana ir
saistīta ar policijas lēmumu par soda piemērošanu, process par atlīdzinājumu
ir patstāvīgs administratīvais process, kas nerisina jautājumu par per -
sonas sodīšanu (tieši iestādes lēmuma sodošais (krimināltiesiskais) raksturs bija
pamats, kādēļ personas tikusi atbrīvotas no valsts nodevas samaksas, pārsūdzot
lēmumu par administratīvā soda piemērošanu). 
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Kā jau norādīts iepriekš, arī atlīdzinājuma prasījums, tāpat kā pati lieta par
lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā tiek izskatīta divās tiesu instancēs.

Likuma “Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepa -
ma totas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” regulējums admi -
nistra tīvo pārkāpumu lietās piemērojams tikai tad, ja piemērots administratīvais
arests.232

Savukārt personai, kurai ar citas personas administratīvo pārkāpumu ir noda -
rīts kaitējums, atbilstoši LAPK 39. panta otrajai daļai zaudējuma prasība ir izska -
tāma civilprocesa, nevis administratīvā procesa kārtībā.233
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3. nodaļa
Tiesības uz taisnīgu tiesu administratīvo

pārkāpumu lietās

Tiesības uz taisnīgu tiesu, kas noteiktas Satversmes 92. pantā un Eiropas
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantā, nozīmē, ka
administratīvā pārkāpuma lietā personai tiek nodrošināta pilnvērtīga un efektīva
tiesiskā aizsardzība. Visbiežāk praksē pie administratīvās atbildības saucamās
personas atsaucas uz šādām, tiesībās uz taisnīgu tiesu ietilpstošām tiesībām:
tiesības tikt uzklausītam, tiesības uz tulku, tiesības uz argumentētu nolēmumu
lietā. Tāpat tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā nozīmīga ir ne bis in idem principa,
reformatio in peius aizlieguma principa (kas jau apskatīts iepriekš) ievērošana un
tiesības uz aizstāvību.

3.1. Tiesības tikt uzklausītam (izteikties)

Administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšana ir viens no svarīgākajiem
procesuālā taisnīguma nodrošināšanas līdzekļiem. Loģiskais pamatojums prasībai
pēc uzklausīšanas ir apstāklī, ka uzklausīšanas stadijā jau pirms lēmuma pieņem -
šanas ir iespējams noskaidrot visas domstarpības un atrast pareizāko risinā -
jumu.234 Minētais princips ir atspoguļots LAPK 260. pantā, kas nosaka tās personas
tiesības, kura tiek saukta pie administratīvās atbildības, citastarp, tiesības pieda -
līties lietas izskatīšanā, iesniegt papildinājumus un izteikt lūgumus, kā arī pār -
sūdzēt pieņemto lēmumu; tāpat arī APL 62. panta pirmajā daļā, kas noteic, ka, lemjot
par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam,
iestāde noskaidro un izvērtē adresāta viedokli un argumentus šajā lietā. No minētā
izriet personas tiesības tikt uzklausītam, kā arī piedalīties lietas izskatīšanā.

Nereti persona uz LAPK 260. panta pārkāpumu atsaucas gadījumos, kad tai nav
bijusi iespēja izteikt viedokli vai piedalīties visās procesa stadijās. Tiesas ir
atzinušas, ka tiesību tikt uzklausītam princips nenosaka pienākumu iestādei par
katru cenu panākt, lai attiecīgā persona izteiktu savu viedokli. Minētais princips
garantē iespēju būt uzklausītam.

Tā piem., kādā lietā tiesa atzina, ka pieteicējai bijusi iespēja izteikt savu vie dokli
pret inkriminēto pārkāpumu un iebildumus par piemēroto sodu, apstrīdot sākotnējo
lēmumu, ko viņa arī ir izdarījusi. No apstrīdēšanas iesnieguma redzams, ka pietei -
cējai bijis zināms, par kādiem faktiem un uz kāda pamata viņa tiek sodīta.235

Tātad, ja personai vai nu savas vai iestādes rīcības dēļ nav bijusi iespēja izteik -
ties sākotnējā lēmuma pieņemšanas stadijā (tostarp pie protokola sastādīšanas),
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persona īsteno tiesības izteikties, iesniedzot sūdzību par sākotnējo lēmumu, un
līdz ar to personas tiesības netiek pārkāptas.236

Turklāt tiesu praksē, pēc autoru ieskata, pamatoti tiek atzīts, ka, tā kā tiesa vērtē
iestādes lēmuma pamatotību un pieteicējam saskaņā ar APL 145. pantu ir noteik -
tas tiesības, kuras ietver gan rakstisku, gan mutisku paskaidrojumu sniegšanu par
lietas apstākļiem, tad pat gadījumā, ja administratīvā procesa iestādē gaitā nav
pilnībā īstenotas pieteicēja tiesības, tas neizslēdz iespēju šīs tiesības īstenot tie -
sas procesā.237 Līdzīgi, ja persona nebūtu uzklausīta ne iestādē, ne pirmās
instances tiesā, visdrīzāk personas tiesības tikt uzklausītai nebūtu pārkāptas, ja
persona būtu tikusi uzklausīta apelācijas instances tiesā.

Minētie apsvērumi izriet no procesuālo pārkāpumu vērtēšanas attiecībā uz gala
lēmumu lietā. Tas ir, procesuālo tiesību normu ievērošana nav pašmērķis, proti,
formāla atsaukšanās uz procesuālo pārkāpumu nevar būt par pamatu administra -
tīvā akta atcelšanai.238 Citiem vārdiem, ne vienmēr, ja netiek ievērotas kādas pro -
ce suālas darbības, ir tikušas pārkāptas personas tiesības. Katrā konkrētā gadījumā
jāņem vērā, vai noteikto tiesību izmantošanas nenodrošināšana liegusi personai
saprast lietas faktiskos apstākļus, lai pienācīgi realizētu savas tiesības. Tā, piem.,
tiesa atzina, ka, lai gan D. S. atteicās parakstīt protokolu, nav strīda par to, ka
proto kols viņam tika izsniegts, viņš iepazinās ar tā saturu un izmantoja tiesības
uz apstrīdēšanu.239

Tādējādi pieļautie procesuālie pārkāpumi, tostarp ierobežojums personai iz -
teik ties, ir jāvērtē atkarībā no tā, vai tas varēja ietekmēt lēmumu lietā pēc būtības.
Ja nevarēja ietekmēt, uzskatāms, ka procesuālais pārkāpums ir nebūtisks un
nenoved pie administratīvā akta prettiesiskuma.240 Par procesuālo pārkāpumu
ietekmi uz gala lēmumu lietā sk. iepriekšējo sadaļu par administratīvā pārkāpuma
protokolu un administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas termiņiem.

Tā, piem., ja lietā neatrodas rakstiski izteikts personas viedoklis, tiesa arī vērtē,
vai personas viedoklis ir izsecināms no lietas materiāliem kopumā. Tā tiesa atzina,
ka tā ņem vērā apstākļus, pie kādiem tika sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols un lēmums. Respektīvi, administratīvais process tika uzsākts uz ielas,
apturot pieteicēja vadīto transportlīdzekli. Policijas darbiniekam un pieteicējam
bija iespējams sarunāties par izdarītā pārkāpuma faktiskajiem apstākļiem. Arī
šāda saruna ir uzskatāma, par personas uzklausīšanu, jo persona savus paskaidro -
jumus mutiski sniedz amatpersonai, kas ir pilnvarota pieņemt lēmumu. Šī saruna
netiek fiksēta rakstveidā. Šajā sakarā ir norādāms, ka APL nenosaka personas
uzklausīšanas formālās prasības – rakstveidā vai mutvārdos. Līdz ar to personas
uzklausīšana ir pieļaujama gan mutvārdos, gan arī rakstveidā, vadoties no lēmuma
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pieņemšanas apstākļiem. Konkrētajā gadījumā, spriežot pēc policijas darbinieka
dienesta ziņojuma, šāda saruna ir notikusi.241 Vienlaikus jāņem vērā, ka arī gadī -
jumā, ja persona tiek uzklausīta mutvārdos, iestādes lēmumā personas argumen -
tiem jebkurā gadījumā būtu jābūt atspoguļotiem un analizētiem.

3.2. Piedalīšanās lietas izskatīšanā

Bieži personas uz tiesību tikt uzklausītam pārkāpumu atsaucas tajos gadī -
jumos, kad nav ieradušās uz lietas izskatīšanu un tiesa ir izskatījusi lietu bez
personu klātbūtnes. Šādos gadījumos tiesa visbiežāk ir izpildījusi procesuālos
priekšnoteikumus personas informēšanai par lietas izskatīšanu (nosūtījusi pa -
ziņojumu par tiesas sēdi), bet persona nav ieradusies no tās atkarīgu apstākļu dēļ.
Šādu neierašanos tiesa nevar atzīt par attaisnojošu.

Tā tiesa konstatēja, ka no H. K. apelācijas sūdzības izriet, ka viņš nepiekrīt
pirmās instances tiesas tiesneša norādītajam, ka nav ieradies uz tiesas sēdi bez
attaisnojoša iemesla. Tiesa konstatēja, ka lietā nav pierādījumu, ka pirmās instan -
ces tiesā no H. K. būtu saņemts iesniegums, kurā viņš būtu norādījis iemeslus,
kuru dēļ nevar ierasties uz tiesas sēdi, vai kurā būtu izteikts lūgums par tiesas
sēdes atlikšanu. Ņemot vērā minēto, tiesa atzina, ka pirmās instances tiesas ties -
nesis, izskatot minēto lietu bez H. K. klātbūtnes, ir rīkojies tiesiski un atbilstoši
kodeksa 260. panta trešās daļas noteikumiem.242

Citā lietā, noraidot personas R. Ā. argumentu par tiesībām uz tiesu pārkāpumu,
tiesa konstatēja, ka no lietas materiāliem izriet, ka gan policija, gan tiesa bija
informējusi R. Ā. par tiesas sēdes vietu un laiku, nosūtot pavēstes uz viņa dekla -
rēto dzīvesvietu. Tā kā lūgums par lietas izskatīšanu netika saņemts, līdz ar to
tiesnese pamatoti izskatīja lietu bez R. Ā. piedalīšanās. Tiesas sēdē pārkāpējs pa -
skaidroja, ka deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo. Tā kā pārkāpējs savu reālo dzīves -
vietu nav deklarējis un tiesai to nav paziņojis, tad pārkāpējs pats ir vainojams
tajā, ka nesaņem tiesas paziņojumus.243

Vēl kādā citā lietā tiesa konstatēja, ka pieteicējam tika nosūtīts uzaicinājums
ierasties uz lietas izskatīšanu, bet pieteicējs neieradās. Pieteicējs paskaidroja, ka
divas reizes bijis ieradies uz lietas izskatīšanu norādītajā adresē Klijānu ielā, taču,
tā kā iestādē bijušas garas rindas, devies prom, iesniedzot savus paskaidrojumus
rakstveidā. Tiesa atzina, ka pieteicēja paša kompetencē bijis izlemt, vai gaidīt
savu rindu, vai arī iet prom. Nav saskatāma iestādes vaina tajā, ka tās lietvedībā
ir daudz administratīvā pārkāpuma lietu un tāpēc iestādi ikdienā apmeklē daudz
cilvēku.244

Turklāt ir būtiski norādīt, ka, izskatot lietu apelācijas instances tiesā, per -
sonas neierašanās sekas ir visai vērā ņemamas. Proti, atbilstoši kodeksa 286.9 panta
piektajai daļai, ja persona, kura iesniegusi apelācijas sūdzību, neierodas uz tiesas
sēdi bez attaisnojoša iemesla, tās sūdzību atstāj bez izskatīšanas. Jāatzīst, ka
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kodekss paredz personai atšķirībā no vispārējām administratīvajām lietā nelabvē -
līgāku regulējumu, jo atbilstoši APL 279. pantam tiesa var atstāt pieteikumu bez
izskatīšanas, ja pieteicējs, kuram paziņots par tiesas sēdes norises laiku un vietu,
atkārtoti neierodas uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla un nav lūdzis izskatīt
lietu viņa prombūtnē. Kā redzams, procesa likums atšķirībā no kodeksa pieļauj
pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas pēc atkārtotas personas neierašanās, nevis,
kā to nosaka kodekss, jau pirmajā apelācijas instances tiesas sēdē. Tiesu praksē
apelācijas instances tiesā pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas, ja persona, kas
iesniegusi apelācijas sūdzību, neierodas uz tiesas sēdi jau pirmajā reizē.245 Šeit
gan papildus jāņem vērā, ka, tā kā LAPK regulē apelācijas sūdzības atstāšanu bez
izskatīšanas tikai apelācijas instancē, tad pirmajā instancē, ja pieteicējs bez
attaisnojoša iemesla neierodas, tiesa piemēro APL 279. pantu, tas ir, kārtību, kāda
noteikta vispārējām administratīvajām lietām. Tādējādi administratīvo pārkā -
pumu lietās pirmajā instancē pieteikumu var atstāt bez izskatīšanas, ja persona
neattaisnojoši neierodas uz tiesas sēdi atkārtoti, savukārt apelācijas instancē
apelācijas sūdzību – ja persona neierodas kaut vai vienu reizi.

3.3. Tiesības iepazīties ar lietas materiāliem

Tiesību iepazīties ar lietas materiāliem kontekstā visbiežāk personas par pār -
kāpumu uzskata to, ka policijas darbinieki, kas fiksējuši personas vadītā tran -
sport līdzekļa braukšanas ātrumu, neuzrāda radara mērījumu. Tiesu praksē jau ir
nostabilizējusies judikatūra, ka radara mērījuma neuzrādīšana nepārkāpj perso -
nas tiesības iepazīties ar lietas materiāliem.246

Kādā lietā tiesa atzina, ka par faktu avotu kalpo protokols par administratīvo
pārkāpumu. Atbilstoši kodeksa 260. pantam personai ir tiesības iepazīties ar
visiem lietas materiāliem. Tā kā ar ātruma noteikšanas mērierīci ātrums tiek tikai
noteikts, bet fiksēts tas tiek administratīvā pārkāpuma protokolā, kurā šis fiksē -
tais ātrums tiek ierakstīts, kā arī policijas darbinieku rakstveidā noformētajos
ziņojumos, tad kontekstā ar veikto braukšanas ātruma kontroles mērījumu per -
sonas tiesības iepazīties ar lietas materiāliem tiek realizētas, personai iepazīs -
toties ar administratīvā pārkāpuma protokola saturu un policijas darbinieku
rakstveidā sniegtajiem ziņojumiem. Turklāt no tiesību normām neizriet, ka poli -
cijas braukšanas ātruma kontroles rezultāta leģitimitāte ir atkarīga no tā, vai
kontrolējamā transportlīdzekļa vadītājam ir uzrādīts mērierīces rādījums. Saskaņā
ar CSL 43.1 pantu braukšanas ātruma ievērošanas kontroli veic ceļu policija ar šim
nolūkam pare dzētajām mērierīcēm. No minētā izriet, ka braukšanas ātruma kon -
troles rezultāts ir uzskatāms par leģitīmu, ja braukšanas ātrumu noteikusi poli -
cijas amatpersona ar braukšanas ātruma mērīšanai derīgu ierīci un kontroles
rezultāts ir nostiprināts dokumentos, kas uzskatāmi par pierādīšanas līdzekļiem
kodeksa 243. panta izpratnē.247
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3.4. Tiesības uz tulku

Ja persona nesaprot valodu, kurā notiek administratīvais process, tai ir tiesības
izmantot tulka pakalpojumus. Tiesības uz tulku ir personas procesuālās pamat tie -
sības, kas izriet gan no kodeksa 260. panta ceturtās daļas, gan no APL 110. panta
ceturtās daļas. Šo tiesību normu mērķis ir nodrošināt, lai persona, kura nesaprot
lietvedības valodu, saprastu visus apsūdzības faktus, to juridisko kvalifikāciju,
lai varētu pienācīgi sagatavot un īstenot savu aizstāvību,248 piem., savlaicīgi ap -
strīdēt lēmumu.249

Apgabaltiesa konstatēja, ka, tā kā iestāde nebija nodrošinājusi tulka klātbūtni,
pie administratīvās atbildības sauktās personas parakstītais dokuments par pār -
baudi ar alkometru ir apšaubāms kā pierādījums tam, ka persona ir piekritusi
minētās pārbaudes rezultātiem.250

To, vai persona pietiekami saprot administratīvā pārkāpuma lietvedības valodu
un vai viņai ir saprotami apsūdzības fakti, zina tikai pati persona. Tādēļ tulka
nepieciešamība lietā ir atkarīga no personas aktīvas rīcības īstenot savas tiesības
uz tulku, proti, vai persona vēlas izmantot tai likumā paredzētās tiesības un vai
viņa šo savu vēlmi ir darījusi zināmu iestādei vai tiesai. Tas nozīmē, ka personai
vēlme izmantot tulka pakalpojumu ir jāizsaka iestādei vai tiesai. Pretējā gadī -
jumā attiecīgā institūcija nevar zināt, ka persona, iespējams, nesaprot lietvedības/
tiesvedības valodu. No minētā izriet, ka gadījumā, ja personai nav bijis nodroši -
nāts tulks apstākļos, kad persona nav norādījusi tā pieaicināšanas nepiecieša mību,
tā nevar vēlāk atsaukties, ka ir pārkāptas tās tiesības uz taisnīgu lietas izska tīšanu,
proti, ka persona nav sapratusi valodu, kurā notiek process.

Tomēr atbilstoši labas pārvaldības principam iestādei būtu jānoskaidro, vai
persona vēlas izmantot tulka palīdzību, ja ir acīmredzami, ka persona nesaprot
valodu, kurā notiek process.251

Tāpat gadījumā, ja personai ir ticis nodrošināts tulkojums nevis ar iestādes vai
tiesas tulka starpniecību, bet, piem., procesā notiekošo personai tulkojis tās
radinieks vai paziņa, persona nevar vēlāk norādīt, ka tieši valsts nav nodrošinājusi
personai tulku un tāpēc būtu pārkāptas personas tiesības saprast procesu.

Tā kādā lietā personai, kas nesaprata procesa valodu, tika izsaukts iestādes
tulks, tomēr notiekošo šai personai saprotamā valodā bija jau iztulkojusi pie
administratīvās atbildības saucamās personas sieva. Līdz ar to tiesa atzina, ka nav
pamatots pie administratīvās atbildības saucamās personas apgalvojums, ka tai
nav tikuši nodrošināti tulka pakalpojumi, jo persona pati faktiski bija atteikusies
no tulka pakalpojumiem.252
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Tāpat nebūs pārkāptas personas tiesības uz tulka izmantošanu, ja tulks nebūs
bijis pieaicināts, bet iestāde procesu personai ir nodrošinājusi saprotamā valodā.
Tā, piem., kādā lietā tiesa atzina, ka nav pārkāptas personas tiesības saprast
procesa valodu, jo policijas darbinieki ar personu bija sazinājušies tai saprotamā
krievu valodā. Tāpēc tiesa secināja, ka nav pārkāptas pie administratīvās atbil -
dības saucamās personas tiesības sniegt paskaidrojumus par lietas apstākļiem un
zināt, par ko tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.253

Vēl kādā citā lietā tiesa kritiski vērtēja pieteicēja paskaidrojumu, ka viņš slikti
zinot valsts valodu, jo viņam neesot bijis skaidrs rakstītā saturs. Tiesa kon statēja,
ka pieteicējs administratīvi ir ticis sodīts vairākkārt, noteiktos pienāku mus pildījis
un sodus maksājis, tāpēc nav ticams, ka pieteicējs nav zinājis, kādu dokumentu
paraksta un nesapratis tā nozīmi, savas tiesības vai citus apstākļus.254

3.5. Tiesības uz aizstāvību

Kodeksā ietvertā agrākā regulējuma vietā, kad par personas aizstāvi varēja būt
tikai advokāts, šobrīd personas pārstāvis var būt jebkura rīcībspējīga persona,
un advokāts vairs netiek izdalīts kā atsevišķa persona, kas piedalās administratīvo
pārkāpumu lietvedībā.255 Procesuālās pārstāvības jautājumi risināmi atbilstoši APL
(35.–40., 147. pants) noteikumiem.256

Tā kādā lietā tiesa noraidīja par nepamatotu pieteikumā norādīto iebildumu, ka
15 gadus vecajam J. Š. tikušas ierobežotas likumā paredzētās tiesības uz aiz -
stāvību, jo saskaņā ar APL 38. panta sesto daļu procesa dalībniekam ir tiesības
juridiskās palīdzības sniegšanai pieaicināt advokātu. Protokola sastādīšanas laikā
policijas darbinieki tika lūgti vismaz telefoniski uzklausīt pārstāvja viedokli
attiecībā uz tiesību normu interpretāciju un piemērošanu, ko policijas darbinieki
atteicās darīt, šādu atteikšanos nekādi nepamatojot un nepiekrītot arī pārstāvi
sagaidīt notikuma vietā.

Tiesa atzina, ka lietas izskatīšana nav pārkāpuma fiksēšanas brīdis, kad tiek
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, bet gan lietas turpinājums iestādē,
un kodeksa 262. pantā un APL 21.un 38. panta sestajā daļā minētās tiesības uz
pārstāvību ir attiecināmas uz lietas izskatīšanas un soda uzlikšanas posmu
iestādē, nevis uz administratīvā pārkāpuma fiksēšanas un protokola sastādīšanas
brīdi.257 Minētajam tiesas secinājumam nevar pilnībā pievienoties, jo personai
tiesības uz aizstāvību un pārstāvību ir visā administratīvā pārkāpuma lietas laikā,
tostarp pie administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas, jo protokola sa -
stā dīšana ir viens no administratīvā pārkāpuma lietas posmiem. Tomēr konkrē -
tajā gadījumā, pēc pētījuma autoru ieskata, nebija noticis tiesību uz aizstāvību
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pārkā pums, jo personai tiesības uz pārstāvību tika nodrošinātās turpmākā lietas
izskatī šanā, un persona pilnvērtīgi varēja īstenot savas tiesības procesā, arī
iebilstot pret policijas rīcību protokola sastādīšanas laikā.

3.6. Ne bis in idem princips

Šis princips uzskatāms par jebkuru sodīšanas tiesību esenci un līdz ar to ir
neatņemama tiesību uz tiesu sastāvdaļa. Atbilstoši ne bis in idem principam nav
pieļaujams, ka personai par vienu un to pašu pārkāpumu tiek piemēroti vairāki
galīga rakstura sodi. Viens un tas pats pārkāpums nozīmē, ka tas izceļas no
identiskiem faktiem vai faktiem, kas būtībā ir tie paši, par kuriem persona reiz
jau ir sodīta.258

Tā kādā lietā Senāts konstatēja apstākļus, kas liecināja par iespējamu dubultās
sodīšanas aizlieguma pārkāpumu, un lietu tādēļ nodeva apelācijas instances tiesai
atkārtotai izskatīšanai. Faktiskie apstākļi šajā lietā bija šādi: persona 2006. gada
20. decembrī ap plkst.19.00 tika aizturēta, un tai tika sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols par atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā,
cilvēka cieņu aizskarošā veidā. Pēc personas nogādāšanas Narkoloģijas valsts
aģentūrā policijas darbinieki personu atstāja minētās aģentūras teritorijā, un tai
nebija citas iespējas nokļūt mājās, kā vien ejot kājām. Pēc iziešanas no aģentūras
teritorijas personu vēlreiz uz ielas aizturēja policija un sastādīja administratīvā
pārkāpuma protokolu par atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā,
cilvēka cieņu aizskarošā veidā. Apelācijas instances tiesa šo apstākli nebija vērtē -
jusi, jo atzina, ka tam nav nozīmes lietā. Senāts šādu pieeju vērtēja par nepareizu
un atzina turpmāk minēto.

Likuma “Par policiju” 10. panta pirmās daļas 6. punkts noteic, ka viens no poli -
cijas darbinieku pamatpienākumiem ir novērst un pārtraukt administratīvos pār -
kāpumus. Savukārt LAPK 254. panta 1. punkts noteic, ka policijas darbinieki drīkst
aizturēt personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu – parādījusies
sabiedriskā vietā tādā dzēruma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un sabiedrisko
tikumību. Minētā kodeksa 255. panta ceturtā daļa noteic, ka personai, kura bijusi
alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu iespaidā, administratīvās aizturē -
šanas laiku skaita līdz atskurbšanas brīdim. No minētajām tiesību normām izriet,
ka gadījumā, ja policijas darbinieki konstatē, ka sabiedriskā vietā atrodas persona,
kura ir tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, policijas darbi -
niekiem šis stāvoklis ir jāpārtrauc un jānovērš atkārtota tā paša pārkāpuma iz -
darīšana, aizturot šo personu līdz atskurbšanai. Atbilstoši labas pārvaldības
prin  cipam būtu pieļaujams arī aizturēšanas līdz atskurbšanai vietā personu no -
gādāt mājās.

Savukārt, ja policijas darbinieki pēc personas aizturēšanas par atrašanos sa -
bied riskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, ir šo
personu tādā pašā stāvoklī (pirms atskurbšanas) atkal nogādājuši un atstājuši
sabiedriskā vietā, nevar uzskatīt, ka policijas darbinieki ir ievērojuši savus pie nā -
kumus. Turklāt šādā gadījumā nevar atzīt, ka atkārtotā personas atrašanās sabied -
riskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā reibuma stāvoklī ir patstāvīgs administratīvais
pārkāpums. Tā kā šādā gadījumā gan pārkāpuma izdarīšanas pārtraukšana, gan
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atsākšana notikusi no personas neatkarīgu iemeslu dēļ, uzskatāms, ka personas
atkārtotā atrašanās sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibuma
stāvoklī ir tā paša pārkāpuma, par kuru persona sākotnēji bijusi aizturēta, turpi -
nāšanās. Tā kā otrajā reizē persona sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī parādījusies
no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, šī parādīšanās neveido patstāvīgu pār -
kāpuma sastāvu, jo trūkst personas vainas. Šādā gadījumā personai ir bijis vienots
nodoms atrasties sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, nevis nodoms veikt
šādas darbības divos patstāvīgos gadījumos. Līdz ar to konsta tējams tikai viens
administratīvais pārkāpums. Tāpēc šādā gadījumā personu pie administratīvās
atbildības nevar saukt divreiz – gan par pirmreizējo, gan atkār toto atrašanos
sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā reibuma stāvoklī. Pretējā gadījumā tiktu
pārkāpts LAPK 239. panta 8. punktā nostiprinātais vispārējais tiesību princips, ka
par vienu pārkāpumu var sodīt tikai vienu reizi.259

Princips ne bis in idem administratīvo pārkāpumu lietās tiek pārkāpts tad, ja
personai par vienu un to pašu pārkāpumu ir spēkā vairāki administratīvie sodi.
Savukārt, ja sākotnējais lēmums par administratīvā soda noteikšanu tiek grozīts
ar augstākas instances tiesas spriedumu, sākotnējais lēmums par adminis tratīvā
soda noteikšanu zaudē spēku, jo tas tiek aizstāts ar jauno nolēmumu par admi nis -
tratīvā soda noteikšanu. Tādējādi šādos gadījumos nav pamata runāt par dubulto
sodīšanu, jo tiesiska nozīme ir tam nolēmumam, kas galīgi noteic per sonai pie -
mērojamo administratīvo sodu. Ir iespējams, ka personai likumā noteiktā kārtībā
var tikt izpildīts sākotnēji noteiktais sods (piem., arests), kas vēlāk var tikt grozīts,
nosakot citu sodu. Taču sākotnējā soda izpilde un vēlāka soda grozī šana, nosakot
citu administratīvo sodu, nenozīmē, ka personai ir noteikti divi administratīvie
sodi. Soda noteikšana un soda izpilde ir nošķirami jēdzieni. Ja personai ir nepama -
toti izpildīts administratīvais sods, kas vēlāk tiek grozīts, viņai ir tiesības likumā
noteiktajā kārtībā prasīt no valsts atlīdzinājumu.260

Ne bis in idem princips savukārt netiek pārkāpts gadījumos, kad personai par
administratīvo pārkāpumu tiek piemērots LAPK ietvertais sods, kā arī tiek piemē -
roti pārkāpumu uzskaites punkti (soda punkti). Tā kādā lietā tiesa atzina, ka iebil -
dumi, kas attiecas uz pārkāpumu uzskaites punktiem, kā arī transportlīdzekļa
izņemšanu un nodošanu glabāšanai, atkārtotu transportlīdzekļa vadīšanas tiesību
iegūšanu un medicīnas pārbaudes nepieciešamību, tiesību izpratnē nav adminis -
tratīvie sodi, bet gan pieteicēja rīcības sekas un pasākumu kopums, lai šīs sekas
novērstu.261

79

3. noda/a. TIESĪBAS UZ TAISNĪGU TIESU ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU LIETĀS

259 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.06.2008. sprieduma lietā
Nr. SKA–246/2008 5. punkts. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Admi -
nistratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi. 2008. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009,
370. lpp.
260 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.04.2008. sprieduma lietā
Nr. SKA–29/2008 10. punkts. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi. 2008. Rīga: Tiesu namu aģentūra,
2009, 342. lpp.
261 Administratīvās apgabaltiesas 03.03.2010. spriedums lietā Nr. A42432607 (143/AA43–
0477–10/8). Pieejams: www.tiesas.lv



3.7. Nevainīguma prezumpcija

Atbilstoši Satversmes 92. pantā nostiprinātajai nevainīguma prezumpcijai ir
jāpierāda personas vaina pārkāpuma izdarīšanā, nevis tās nevainīgums. Proti,
nevainīgums tiek prezumēts, ja nav pierādījumu par pretējo. Ja persona tiek atzīta
par vainīgu pārkāpuma izdarīšanā, lai gan lietā nav pierādījumu, kas pierādītu tās
vainu, tiek pārkāpta nevainīguma prezumpcija.

Tā kādā lietā Senāts konstatēja nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu un at -
zina turpmāk minēto.

Tiesai pierādījumu vērtēšanā jāievēro APL 162. panta pirmā un ceturtā daļa,
atbilstoši kurai liecinieka liecības attiecas uz lietā noskaidrojamiem faktiem.
Liecinieku liecības ir izmantojamas kā pierādījums lietā, ja tās satur ziņas par
lietā noskaidrojamo faktu. Iespējamības formā izteiktam eksperta atzinumam lietā
ir tikai tāda nozīme, ka tas ļauj spriest par citu tādu pierādījumu ticamību, kas
norāda, piemēram, ka parakstu izpildījusi konkrēta persona. Proti, ja ir šādi citi
pierādījumi attiecībā uz konkrētu personu, tad eksperta atzinums, ka parakstus,
iespējams, izpildījusi šī persona, netieši pastiprina šo citu pierādījumu ticamību.
Tomēr tādā gadījumā jābūt citiem šādiem pierādījumiem, jo iespējamības formā
izteikts atzinums pats par sevi nepierāda, ka tas ir konkrētās per sonas paraksts.
Apgabaltiesa pēc liecinieku noklausīšanās minētajā tiesas sēdē paziņoja, ka lieci -
nieku liecības skaidrību nav ieviesušas un vienīgā iespēja identificēt personu ir
ekspertīzes noteikšana.

Ņemot vērā minēto, Senāts atzīst, ka policijas darbinieku liecības konkrētajā lietā
nav izmantojamas kā pierādījums, ka administratīvo pārkāpumu izdarījis E. H.
Liecības nepierāda šādu faktu, jo liecībās uz to nav norādīts. Pārkāpēja identitātes
noskaidrošanā balstoties uz policijas darbinieku liecībām, apgabaltiesa nav ņē -
musi vērā APL 162. panta pirmo un ceturto daļu, kas noteic, ka liecinieka liecība
attiecas uz lietā noskaidrojamiem faktiem. Apgabaltiesa spriedumā nav ņēmusi
vērā, ka liecības nesatur ziņas par lietā noskaidrojamo faktu – pārkāpēja identitāti.
Tādējādi apgabaltiesas secinājums par E. H. vainu ir balstīts uz tikai pieļāvuma
formā izteiktu eksperta atzinumu un liecinieku liecībām, kas nesatur ziņas par
faktu, kuru apgabaltiesa atzinusi par pierādītu, citastarp, uz liecību pamata. Visi
citi apgabaltiesas secinājumi (ka nozagto vadītāja apliecību E. H. vēlāk varējis at -
gūt, ka automašīna, ar kuru izdarīts pārkāpums, varējusi nonākt viņa rīcībā u. tml.)
acīmredzami ir balstīti tikai uz pieņēmumiem, nevis pierādījumiem, kas tos
apstiprinātu. Tādējādi spriedums ir balstīts tikai uz pieļāvumiem un varbūtībām,
nevis uz pierādījumiem par E. H. vainu.262

3.8. Tiesības uz nolēmuma pamatojumu

Privātpersonai ir tiesības saņemt ne tikai iestādes lēmumu, kurā ietverts pama -
tojums; no tiesībām uz taisnīgu tiesu izriet, ka, lai persona varētu saprast, kādēļ
ir noraidīti tās argumenti, arī tiesai ir pienākums pamatot nolēmumu. Tomēr
no minētā neizriet tiesai pienākums detalizēti atspēkot spriedumā jebkuru pie -
teicēja izteiktu argumentu. Tiesai ir atļauts izvērtēt argumentus, kurus tā uzskata
par nozīmīgiem no tiesību viedokļa. Citiem vārdiem, tiesai ir jāuzklausa procesa
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dalībnieku argumenti, bet tai nav jāargumentē visi tie paskaidrojumi, kas neattie -
cas uz konkrēto prasījumu. Tikai tad, ja tiesa nav analizējusi kādu būtisku vai iz -
šķirošu argumentu, ir konstatējams pārkāpums. Tas, cik daudz spriedums jāargu-
 mentē, atkarīgs no lietas apstākļiem.263 Tiesas nolēmumos mēdz tiešā tekstā no -
rādīt, ka nolēmumā analizēs tikai lietā būtiskos apstākļus.264

Tiesas pienākuma argumentēt nolēmumu kontekstā ir norādāms uz APL 307.
panta ceturtās daļas regulējumu, atbilstoši kuram, ja tiesa, izskatot lietu, atzīst,
ka zemākās instances tiesas spriedumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pil -
nībā pietiekams, tā sprieduma motīvu daļā var norādīt, ka pievienojas zemākās
instances tiesas sprieduma motivācijai. Šī tiesību norma atbrīvo apelācijas instan -
ces tiesu tikai no prasības ievērot likumā noteikto sprieduma saturu (251. pants).
Tomēr tiesai saglabājas pienākums atbilstoši APL 302. pantam izskatīt lietu pēc
būtības, ievērojot apelācijas sūdzības robežas, un pārbaudīt pierādījumus atbil -
stoši minētā likuma 305. panta prasībām. Pievienošanās pirmās instances tiesas
sprieduma pamatojumam nenozīmē, ka apelācijas instances tiesa nav izskatījusi
lietu pēc būtības un nav pārbaudījusi pierādījumus, bet nozīmē, ka, veicot minē -
tās darbības, tā ir nonākusi pie tādiem pašiem secinājumiem kā pirmās instances
tiesa, tādēļ procesuālās ekonomijas dēļ neatkārto tos pašus apsvērumus.265 Tāda
pati iespēja tiesai pastāv, izskatot blakus sūdzības (286. panta trešā daļa). Senāts
ir atzinis, ka šāda pievienošanās ir pamatota un nepārkāpj personas tiesības uz
taisnīgu tiesu,266 ja vien spriedumā ir atrodama motivācija apelācijas sūdzībā
papildus izteiktajiem argumentiem. Tas ir, ja apelācijas sūdzībā ir ietverti papildu
argumenti, uz tiem apelācijas instances tiesas spriedumā ir jābūt atbildēm.

Līdzīgi regulēts kodeksa 286.15 panta astotajā daļā, kas noteic, ka, ja tiesnesis,
izskatot blakus sūdzību, atzīst pirmās instances tiesas lēmumā ietverto pamato -
jumu par pareizu un pilnībā pietiekamu, tiesnesis par blakus sūdzību pieņemtā
lēmuma motīvu daļā var norādīt, ka pievienojas pirmās instances tiesas vai ties -
neša nolēmuma motivācijai. Šādā gadījumā izvērstāks argumentu izklāsts nav
nepieciešams.
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Piemērojot minētās tiesību normas, apelācijas instances tiesas nolēmumos vēro-
jama dažāda pieeja. Proti, no tiesu prakses izkristalizējas divas pieejas tiesību
normu piemērošanā. Vienā gadījumā tiesa atsaucas uz APL 307. pantu (pievieno -
šanās sprieduma argumentācijai).267 Otrā gadījumā tiesa, pievienojoties zemākas
tiesu instances sprieduma motivācijai, pēc analoģijas piemēro kodeksa 286.15

panta astoto daļu par pievienošanos lēmuma argumentācijai.268 Par minēto norā -
dāms, ka, tā kā kodekss neparedz pievienošanos zemākas instances tiesas sprie -
du mam, bet to savukārt paredz APL 307. pants, tad, pievienojoties rajona tiesas
sprieduma motivācijai, izmantojams APL regulējums, un nav nepieciešams pēc
analoģijas piemērot kodeksa 286.15 pantu.
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4. nodaļa
Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas daba 

un mērķis

CSL 43.1 pants nosaka pārkāpumu uzskaites punktu (soda punkti) sistēmas
pamatprincipus. Sīkāk sistēmas darbību nosaka Ministru kabineta 2004. gada 
21. jū nija noteikumi Nr. 551 “Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas
noteikumi”.269 Ministru kabinets savos noteikumos nosaka pārkāpumu uzskaites
punktu sistēmas piemērošanu, reglamentējot reģistrējamos pārkāpumus, pārkā -
pu miem atbilstošos uzskaites punktus, to noilgumu, pārkāpumu uzskaites punktu
reģistrēšanas un dzēšanas kārtību, informācijas apmaiņas kārtību un kārtību, kādā
reģistrā esošā informācija paziņojama transportlīdzekļa vadītājam, kā arī tran -
sport līdzekļu vadītāju uzvedības ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas kārtību.

4.1. Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas mērķis

CSL 43.1 panta pirmajā daļā tiek uzsvērtas tās vērtības, kuras šī sistēma aiz -
sargā. Proti, veicināt transportlīdzekļu drošu vadīšanu un normatīvo aktu ievēro -
šanu ceļu satiksmē, kā arī, lai pēc iespējas mazāk būtu apdraudēta cilvēku dzīvība,
veselība un manta. CSDD norāda, ka mērķis ir nodalīt ļaunprātīgos un regulāros
ceļu satiksmes pārkāpējus no tiem, kas brauc saskaņā ar satiksmes notei ku -
miem.270

Lai veicinātu šo vērtību sasniegšanu, likumdevējs ir pieļāvis, ka līdzās sauk -
šanai pie administratīvās atbildības tiek veidota arī šāda pārkāpumu uzskaites
punktu sistēma. Transportlīdzekļu vadītāju izdarītie administratīvie pārkāpumi tiek
reģistrēti Sodu reģistrā, bet pārkāpumu uzskaites punkti – CSDD transportlīdzekļu
un to vadītāju valsts reģistrā.

4.2. Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas veidošana

Maksimālais reģistrējamo punktu skaits ir 10 punkti transportlīdzekļu vadī -
tājiem, kuru transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir mazāks par diviem gadiem, un
16 punkti – pārējiem transportlīdzekļu vadītājiem. Uzskaites punktus nepiešķir
velosipēdu vadītājiem.

Par dažāda rakstura un smaguma ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem
papildus naudas sodam paredzēts piešķirt pārkāpuma uzskaites punktus no 0
līdz 8. Pārkāpuma uzskaites punkti tiek piešķirti par pārkāpumiem, kas rada sa -
tiksmes negadījumu draudus. Par formāliem pārkāpumiem, piem., dokumentu aiz -
miršanu mājās vai tuvo gaismu neieslēgšanu diennakts gaišajā laikā, pārkāpuma
uzskaites punktus nepiešķirs. Savukārt par braukšanu alkohola reibumā paredzēts
piešķirt maksimālo pārkāpuma uzskaites punktu skaitu – 8. 

Pārkāpumu uzskaites punkti ir spēkā divus gadus no to piešķiršanas brīža, bet
ja tiek izdarīts pārkāpums, par kuru piešķir 8 punktus, tie ir spēkā piecus gadus.
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Administratīvie pārkāpumi, par kuriem reģistrē uzskaites punktus, kā arī
uzskaites punktu skaits, noteikts iepriekšpieminēto Ministru kabineta noteikumu
1. pielikumā.

Par uzskaites punktu reģistrāciju amatpersona atsevišķu lēmumu nepieņem.
Uzskaites punktus reģistrē automātiski dienā, kad beidzies lēmuma par adminis -
tratīvā soda piemērošanu apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņš, kā arī, kad
stājies spēkā galīgais tiesas nolēmums lietā, ja administratīvais sods ticis pārsū -
dzēts tiesā. Informāciju par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa
vadītājam transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram tiešsaistes datu
pārraides režīmā nodod no Sodu reģistra.

Ja administratīvā soda apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņš normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā tiek atjaunots vai pagarināts, par attiecīgo pārkāpumu
piešķirtos uzskaites punktus dzēš pēc attiecīgas informācijas saņemšanas no Sodu
reģistra. Ja sūdzību par administratīvā soda piemērošanu noraida, uzskaites
punktus reģistrē no jauna.

Praksē nereti ir gadījumi, kad punkti ir reģistrēti, bet lēmums administratīvo
pārkāpuma lietā ir apstrīdēts vai pārsūdzēts. Tādos gadījumos transportlīdzekļa
vadītājam par to nebūtu jāsūdzas tiesai, kas izskata administratīvā pārkāpuma
lietu. Ar iesniegumu būtu jāvēršas CSDD, lūdzot dzēst šos punktus, jo vēl nav
beidzies apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas process. Negatīva CSDD lēmuma
gadījumā to var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.271 Strīda gadījumā par pieradī -
jumu varētu kalpot tiesas, kura izskata konkrēto administratīvā pārkāpuma lietu,
izsniegta izziņa, ka lēmums par sodu vēl nav kļuvis neapstrīdams.

Reģistrētos uzskaites punktus dzēš, kad ir iestājies noilgums:  
1) ja no dienas, kad stājies spēkā lēmums par administratīvā soda uzlikšanu,

ir pagājuši pieci gadi un uzskaites punkti reģistrēti par tādiem administra -
tīvajiem pārkāpumiem, par kuriem piešķir 8 uzskaites punktus; 

2) ja no dienas, kad stājies spēkā lēmums par administratīvā soda uzlikšanu,
ir pagājuši divi gadi un uzskaites punkti reģistrēti par visiem pārējiem
administratīvajiem pārkāpumiem.

4.3. Izrietošās konsekvences

Ja transportlīdzekļa vadītāja iegūtie uzskaites punkti sasniedz noteiktu skaitu,
CSDD transportlīdzekļa vadītājam piemēro šādus ietekmēšanas līdzekļus: 1) brīdi -
nājums, 2) pienākums apmeklēt apmācības kursus, 3) pienākums nokārtot eksā -
menu un 4) transportlīdzekļa vadīšanas tiesību liegums.

Brīdinājums, nosūtot pa pastu transportlīdzekļa vadītājam informāciju par
viņam reģistrēto punktu skaitu – ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 4.
Šajā gadījumā vadītājs tiek tikai aicināts turpmāk nepieļaut ceļu satiksmes notei -
kumu pārkāpumus.

Apmācības kursi (semināri) ceļu satiksmes drošības jautājumos un drošas tran -
sportlīdzekļa vadīšanas jautājumos – ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 8.
Vadītājs saņem rakstisku aicinājumu noteiktā termiņā apmeklēt apmācības kursus
par ceļu satiksmes drošības jautājumiem un drošas transportlīdzekļu vadīšanas
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jautājumiem. Ja kursi netiek apmeklēti, vadītājs saņem papildu 2 punktus, savu -
kārt, kursus apmeklējot, vadītājs mazina uzkrāto punktu skaitu par 2 punktiem. 

Ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 10, transportlīdzekļa vadītājs,
kura vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem, saņem transportlīdzekļu vadī -
šanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu vai līdz brīdim, kamēr sa -
glabājas maksimālais uzskaites punktu skaits. 

Ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 12, paredzēts eksāmenu ceļu
satiksmes drošības jautājumos un transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaude.
Jākārto īpašs teorētiskais eksāmens par ceļu satiksmes drošības jautājumiem un
jāveic transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaude (eksāmens). Nokārtojot
eksāmenus, vadītājam ir iespēja mazināt uzkrāto punktu skaitu par 2 punktiem.
Eksāmenus var kārtot vairākas reizes, bet, nenokārtojot eksāmenus vai arī tos
nekārtojot, vadītājs saņem vēl papildu 2 punktus.

Ja iegūto uzskaites punktu skaits sasniedzis 16, nosaka transportlīdzekļu
vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu vai līdz brīdim, kamēr
saglabājas maksimālais uzskaites punktu skaits. Pēc transportlīdzekļu vadīšanas
tiesību izmantošanas aizlieguma  beigām, lai atjaunotu vadīšanas tiesības, CSDD
sekmīgi jānokārto gan teorētiskais, gan vadīšanas eksāmens. Vadītājiem, kuru
stāžs bijis mazāks par 2 gadiem, vēl par gadu pagarina “jaunā vadītāja” statusu.

Atbilstoši CSL 30. panta otrās daļas 5. punktam transportlīdzekļu vadīšanas
tie sības nedrīkst izmantot, ja pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros
transportlīdzekļa vadītājam ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis – transport -
līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu.

Turklāt, ja tam pašām transportlīdzekļa vadītājam 10 gadu laikā atkārtoti
piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums par mak -
si  mālā uzskaites punktu skaita sasniegšanu, viņš zaudē transportlīdzekļu vadī -
šanas tiesības un atkal var tās iegūt ne agrāk kā pēc pieciem gadiem. Atbilstoši CSL
29. pantam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņem uz likumā noteikto laiku
kā transportlīdzekļa vadītāja uzvedības ietekmēšanas līdzekli.

Ja vadītājs uzkrājis maksimālo punktu skaitu, vadītāja apliecība kļūst nederīga,
un tā 20 dienu laikā jānodod CSDD. Ja šis termiņš tiek nokavēts, tiesību izmanto -
šanas aizliegumu pagarina atbilstoši nokavēto dienu skaitam. Savukārt, ja vadītājs
pārkāpj aizliegumu, tā termiņu pagarina atbilstoši laika posmam, kāds pagājis no
tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanas brīža līdz transportlīdzekļa vadī -
šanai, kā arī piemēro administratīvo sodu.

4.4. Piešķirtie punkti nav papildu sods

Kā redzams, tad šie punkti tiek skaitīti paralēli administratīvajam sodam. No -
teiktā laika posmā sasniedzot noteiktu daudzumu punktu, pret transportlīdzekļa
vadītāju var tikt piemēroti transportlīdzekļa vadītāja uzvedības ietekmēšanas
līdzekļi. Pats smagākais no tiem var būt transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iz -
man tošanas aizliegums vai pat vadīšanas tiesību atņemšana. Atkārtoti tās var iegūt
ne agrāk kā pēc pieciem gadiem. Līdz ar to ir jautājums, vai pārkāpumu uzskaites
punkti ir sods vai arī nav? Ja tas ir sods, vai tādējādi netiek pārkāpts princips, ka
par vienu un to pašu pārkāpumu nevar personu divreiz sodīt.

Augstākā tiesa ir atzinusi, ka pārkāpumu uzskaites punkti nav atsevišķs admi -
nistratīvā soda veids, taču rada papildu sekas izdarītam administratīvajam pār -
kāpumam. Pārkāpumu uzskaites punktu mērķis ir uzskaitīt administratīvos 
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pār kā pumus ceļu satiksmē, lai atkarībā no to skaita varētu noteikt transport -
līdzekļa vadītājam papildu ietekmēšanas līdzekļus. Transportlīdzekļa vadītājam
iegūstot noteiktu skaitu pārkāpumu uzskaites punktu, CSDD viņam piemēro
ietekmēšanas līdzekļus, kas rada tiesiskas sekas. Turklāt paziņojums par ietek-
mēšanas līdzekļa piemērošanu (izņemot brīdinājumu) atbilst administratīvā akta
pazīmēm, un tāpēc tā tiesiskums ir pārbaudāms administratīvā pro cesa kārtībā.

Līdz ar to paši uzskaites punkti nav patstāvīgs administratīvais sods. Augstākā
tiesa ir apstiprinājusi Lietuvas Konstitucionālās tiesas atziņas.272 Par uzskaites
punktu reģistrāciju amatpersona atsevišķu lēmumu nepieņem. Uzskaites punktus
reģistrē automātiski dienā, kad beidzies apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņš
lēmumam par administratīvā soda piemērošanu. Savukārt CSDD paziņojumu par
ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā, jo iepriekš-
minētie ietekmēšanas līdzekļi, izņemot brīdinājumu, rada tiesiskas sekas. Tiesā
iespējams pārbaudīt, vai iestāde ir pareizi veikusi pārkāpumu punktu uzskaiti un
vai noteiktais pienākums ir pamatots. Kamēr transportlīdzekļa vadītājam ietek-
mēšanas līdzeklis netiek piemērots vai arī tas ir brīdinājums, t. i., nav radušās tie -
siskās sekas, direkcijas darbības ar punktu uzskaiti nav pakļautas tiesas kontrolei,
t. i., tā nav nedz faktiskā rīcība, nedz administratīvais akts.273
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5. nodaļa
Transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā 

vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē

Transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibi -
nošo vielu ietekmē potenciāli ir viens no bīstamākajiem pārkāpumiem ne tikai
pašām vadītājam un pasažieriem, bet arī apkārtējai sabiedrībai. Neskatoties uz
to, katru gadu nedaudz mazāk par 10 000 vadītāju tiek administratīvi sodīti par
šo pārkāpumu.274

Atbilstoši CSL 28. panta pirmajai daļai transportlīdzekli ir aizliegts vadīt tran -
sportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs
nepārsniedz divus gadus, – ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 pro -
miles; transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīša -
nas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, kā arī mopēdu un velosipēdu vadītājiem, –
ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, kā arī aizliegts vadīt tran -
sportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu
vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā. Atbil -
stoši panta otrajai daļai aizliegts mācīties vadīt transportlīdzekli, ja alkohola
koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, kā arī atrodoties narkotisko, psiho -
tropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību
samazinošu medikamentu iespaidā. CSN275 39.1.2. apakšpunktu transportlīdzekļa
vadītājam, kuram mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par
diviem gadiem, kā arī mopēda un velosipēda vadītājam, aizliegts vadīt transport -
līdzekli, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles. Atbildība par šo
tiesību normu pārkāpšanu ir paredzēta kodeksa 149.15 pantā: panta pirmā līdz
ceturtā daļa (alkohola reibums), piektā daļa (narkotisko vielu iespaids).

Kādā lietā no minētās CSN tiesību normas persona bija izdarījusi secinājumu,
ka, lai viņu sauktu pie administratīvās atbildības pēc kodeksa 149.15 panta, ir
nepie ciešams konstatēt alkohola koncentrāciju tieši asinīs. Senāts savukārt atzina,
ka likumdevējs nav nodalījis atbildības iestāšanos gadījumos, kad attiecīga alko -
hola koncentrācija ir konstatēta asinīs, no gadījumiem, kad alkohola koncentrācija
ir konstatēta izelpotajā gaisā vai citā bioloģiskajā vidē.276 Tādējādi persona ir sau -
cama pie administratīvās atbildības gan tad, ja policija darbinieks konstatē alko -
hola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā notikuma vietā, gan arī –, ja alkohola
koncentrācija konstatēta medicīniski ārstniecības iestādē asinīs vai citā biolo ģiskā
vidē.

Transportlīdzekļa vadīšana alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošo vielu
iespaidā ir viens no izplatītākajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē. Tādēļ arī ik pa
laikam sabiedriskajā telpā izskan viedokļi, ka jāturpina paaugstināt sodus par
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šiem pārkāpumiem, ka par tiem pārkāpumiem piemērojami papildu jauni adminis -
tra tīvo sodu veidus, piem., piespiedu darbs.

Jaunākie grozījumi šajā jomā pārtapa likuma tekstā 2010. gada 10. jūnijā un
stājās spēkā 2010. gada 23. jūnijā. Līdz šiem grozījumiem tiesiskais regulējums
bija salīdzinoši bargs, jo atbildība par šo tiesību normu pārkāpumu vienlaikus
ietvēra gan vadīšanas tiesību atņemšanu, gan naudas sodu, kā arī, sasniedzot
vienu promili alkohola koncentrācijas asinīs, un par vadīšanu narkotisko un citu
apreibinošo vielu ietekmē papildus naudas sodam un tiesību atņemšanai bija
paredzēts arī administratīvais arests, bet šobrīd ir izveidota tāda sodu sistēma,
kurai visdrīzāk vajadzētu atturēt transportlīdzekļu vadītājus no transportlīdzekļu
vadīšanas reibumā. Proti, 10. jūnijā pieņemtie grozījumi faktiski dubulto iepriek -
šējos sodus, un šobrīd maksimālais sods par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola
reibuma stāvoklī sasniedz 1000 latu, 15 diennaktis aresta, kā arī notiek  transport -
līdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz 4 gadiem. Ņemot vērā šo sodu bardzību,
jau pirms to pieņemšanas tika izteiktas bažas, vai tie konkrētajos ekonomiskajos
apstākļos, it īpaši naudas soda dubultošana, sasniegs soda mērķi. Tika izteikts arī
minējums, ka konkrēto sodu paaugstināšana var veicināt pieteikumu iesniegšanu
Satversmes tiesā.277 Tomēr šie argumenti nav pārliecinājuši likumdevēju, un tas,
ņemot vērā ievērojamo skaitu konkrēto pārkāpumu, ir izšķīries par sodu dubul -
tošanu, nevis izvēlējies, piem., par soda veidu piespiedu darbu, kas, pēc autoru
ieskata, ir arī gana audzinošs soda veids. Tā kā likuma grozījumi ir pieņemti
nesen, vēl nav pieejama statistika, vai tie ir samazinājuši transportlīdzekļu vadī -
šanu alkohola reibuma stāvoklī, tomēr publiskajā telpā pieejamā informācija par
2010. gada Jāņu brīvdienām, kurās jaunie grozījumi jau bija spēkā, liecina, ka vēl
joprojām ievērojams skaits personu ir braucis reibumā, proti, 383.278

Atbilstoši CSL 43.5 panta pirmajai daļai, lai konstatētu alkohola reibumu, Valsts
policijas darbinieki un Valsts robežsardzes darbinieki (uz valsts robežas) ir tiesīgi
pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja izelpoto gaisu ar šim nolūkam paredzētu
mēraparātu, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām, vai nogādāt
transportlīdzekļa vadītāju medicīnas iestādē šādas pārbaudes veikšanai, ja ir
pamatotas aizdomas, ka viņš varētu būt alkohola reibumā, bet izelpotā gaisa
pārbaudi nav iespējams veikt vai transportlīdzekļa vadītājs nepiekrīt tās rezultā -
tiem. Savukārt šā panta otrā daļa noteic, ka, lai konstatētu narkotisko vai citu
apreibinošu vielu iespaidu, Valsts policijas darbinieki nogādā transportlīdzekļa
vadītāju medicīnas iestādē pārbaudes veikšanai, ja ir pamatotas aizdomas par
narkotisko vai citu ap reibinošu vielu lietošanu (ekspresdiagnostikas testa rezul -
tāti, vadītāja uzvedība, runas veids, kustību koordinācija). Narkotisko vai citu
apreibinošu vielu iespaida konstatēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

5.1. Personas vadītā transportlīdzekļa apturēšana

Interpretējot CSL 43.5 pantu, tiesu praksē ir atzīts, ka personai konstatēt alko -
hola reibumu, tāpat kā narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, policijas
darbinieki ir tiesīgi tikai tad, ja tiem rodas pamatotas aizdomas par to, ka per -
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sona atrodas šādā stāvoklī.279 Lielākajā daļā pētījumā apskatīto lietu policijas
darbiniekiem pirms personas vadītā transportlīdzekļa apturēšanas bija aizdomas
par pārkāpuma izdarīšanu, tas ir, bija pamats transportlīdzekli apturēt.280 Tā,
piem., kādā lietā policijas darbiniekiem no transportlīdzekļa vadīšanas stila radās
pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājs visdrīzāk atrodas kādu vielu
ietekmē, proti, transportlīdzeklis lēnām iebraucis stāvlaukumā, atradies tajā 
10–15 minūtes, nenoslāpējot dzinēju, neizslēdzot tuvās gaismas un neatlaižot
bremžu pedāli. Tiesa atzina, ka šāda transportlīdzekļa vadītāja rīcība, kas atšķiras
no ierastās transportlīdzekļu vadītāju rīcības, iebraucot stāvlaukumā, var būt par
pamatu transportlīdzekļa vadītāja un dokumentu pārbaudei, lai pārliecinātos, vai
šādu transportlīdzekļa vadītāja rīcību nenosaka kādi īpaši, pašu vadītāju vai ap -
kārtējo sabiedrību apdraudoši apstākļi. Savukārt pēc tam, kad policijas darbinieks
piegāja pie automašīnas un redzēja, ka vadītāja kustības un uzvedība ir dīvaina,
kā arī bija sajūtama alkohola smaka, šie apstākļi bija pietiekami, lai policijas
darbiniekam rastos pamatotas aizdomas par iespējamu alkohola reibumu un lai
transportlīdzekļa vadītājam tiktu piedāvāts veikt alkohola pārbaudi izelpotajā
gaisā. Savukārt transportlīdzekļa vadītāja atteikšanās no izelpotā gaisa pārbaudes
pa stiprināja šīs aizdomas, tāpēc bija par pamatu vadītāja nogādāšanai medicī -
niskās pārbaudes veikšanai.281 Šāda pieeja atbilst cilvēktiesību ierobežošanas
izpratnei demokrātiskā valstī, proti, ka valsts personas cilvēktiesības, konkrētajā
gadījumā – pārvietošanās brīvību, var ierobežot tikai tad, ja ir konkrētas aizdomas
par pār kāpumu un tas var apdraudēt sabiedrības vai citu personu tiesības.

Konkrētā pārkāpuma izdarītājs jeb subjekts var būt tikai transportlīdzekļa
vadītājs. Bieži šajās lietās personas norāda, ka nav vadījušas transportlīdzekli, ka
to darījusi cita persona, tomēr tiesa, novērtējot pierādījumus lietā, praktiski gan -
drīz vienmēr atzīst, ka konkrētā persona tomēr ir vadījusi transportlīdzekli un
tāpēc ir saucama pie administratīvās atbildības. Pat tad, ja policijas darbinieki nav
redzējuši, ka persona ir vadījusi transportlīdzekli, bet persona pati norāda, ka to
ir vadījusi, tiesa atzīst, ka persona konkrētajā situācijā ir uzskatāma par tran -
sportlīdzekļa vadītāju. Savukārt attiecībā uz vainas formu tiesas ir atzinušas, ka
personai jāapzinās, ka tā lieto attiecīgās narkotiskās vai apreibinošās vielas un
vada transportlīdzekli šo vielu ietekmē.282 Minētais būtu attiecināms arī uz tran -
sport līdzekļa vadīšanu alkohola iespaidā, un tas nozīmē, ka personas šo pārkā -
pumu var izdarīt tikai ar nodomu.

5.2. Pārkāpuma konstatēšana

Līdzīgi kā citu administratīvo pārkāpumu konstatēšanā arī šajās lietās par pie -
rādījumiem atbilstoši kodeksa 243. pantam lietā ir izmantojams administratīvā pār -
kāpuma protokols, video ieraksti vai foto fiksējumi, policijas darbinieku die nesta
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ziņojumi, liecinieku liecības, procesa dalībnieku paskaidrojumi un citi pie -
rādījumi. Pierādījumu saturs un vērtēšana administratīvo pārkāpumu lietās ir
detalizēti apskatīts pētījuma nodaļā par pierādījumiem. Tomēr norādāms, ka
lietās par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu
apreibinošo vielu iespaidā nozīmīgākais pierādījums ir tieši medicīniskās pār -
baudes akts, ja pārbaude veikta medicīnas iestādē, vai arī alkometra izdrukas
un attiecīga atzīme protokolā par alkohola koncentrāciju personas organismā, ja
pārbaude veikta notikuma vietā.

Tādējādi pārkāpums tiek pierādīts ar noteiktiem likumā minētiem pierādīšanas
līdzekļiem, nevis, piem., paša transportlīdzekļa vadītāja personīgo uztveri, vai viņš
ir vai nav alkohola vai narkotisko vielu ietekmē un vai ir spējīgs vadīt transport -
līdzekli. Tā tiesa kādā lietā, pēc personas argumenta, ka tā pati spēja novērtēt savu
veselības stāvokli, atzina, ka transportlīdzekļa vadītāja veselības stāvoklis pēc
alkoholisko dzērienu lietošanas netiek pakļauts subjektīviem kritērijiem, tādiem
kā personas pašsajūta vai spēja koordinēt savas darbības. Persona, kura ir lietojusi
alkoholiskos dzērienus, nespēj adekvāti novērtēt to atstātās sekas savā organismā.
Pieteicējs nenoliedza, ka iepriekšējā dienā lietojis alkoholu. Kaut arī policijas
darbinieki personu aizturēja no rīta, personai vajadzēja būt drošai par to, ka pie
stūres tā sēžas tad, kad beigusies alkoholisko dzērienu ietekme.

Tiesa arī norādīja, ka transportlīdzekļa vadītājs nepamatoti uzskata, ka valstij
ir pienākums nodrošināt viņam pārbaudes iespējas pirms sēšanās pie tran sport -
līdzekļa stūres. Tiesa norādīja, ka tā ir transportlīdzekļu vadītāja atbildība. Ja
persona pēc alkoholisko dzērienu lietošanas vēlas sēsties pie stūres, tirdz niecībā
ir pieejami attiecīgie mēraparāti alkohola koncentrācijas noteikšanai, taču tie per -
sonai jāiegādājas par saviem līdzekļiem. Transportlīdzekļa vadīšana un piedalī -
šanās ceļa satiksmē ar alkoholisko dzērienu ietekmi asinīs, kas pārsniedz atļauto,
rada draudus ne tikai šai personai, bet arī apkārtējai sabiedrībai, un valsts, kuru
pārstāv likumdevējs, to ir atzinusi par būtisku, nosakot bargas sankcijas, kuras
nevar mainīt pieteicēja argumenti par viņa personīgo materiālo stāvokli un soda
samaksas grūtībām.283

5.3. Alkohola koncentrācijas konstatēšana

Pētījumā sākotnēji tiks apskatītas lietas par transportlīdzekļa vadīšanu alko -
hola reibuma stāvoklī un tālāk – narkotisko vielu ietekmē. Vienlaikus jānorāda, ka
alkohola koncentrācijas noteikšanai un narkotisko vielu ietekmes noteikšanai ir
paredzēta atšķirīga kārtība, proti, alkoholu iespējams noteikt gan notikuma
vietā, gan ārstniecības iestādē, savukārt narkotisko vielu ietekmi – tikai
ārstniecības iestādē.

Alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā, kā arī narkotisko vai citu ap -
reibinošo vielu iespaidu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 15 “Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un
izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids“
(turpmāk – noteikumi Nr. 15).284 Tā kā minētie noteikumi nosaka būtiskās prasības
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pārbaužu veikšanai, lai konstatētu alkohola koncentrāciju personas organismā un
narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu, šo noteikumu piemērošana ir
centrālais jautājums iestāžu un tiesu praksē šajās lietās.

No noteikumiem Nr. 15 izriet, ka alkohola koncentrāciju iespējams noteikt
divos veidos: ar portatīvo mērierīci (alkometru) vai ar medicīnisko pārbaudi.
Konkrētās metodes pielietošana ir atkarīgā no tā, vai persona piekrīt pārbaudes
veikšanai notikuma vietā. Ja transportlīdzekļa vadītājs piekrīt alkohola kon -
centrācijas pārbaudes veikšanai notikuma vietā, policijas darbinieks veic
personas alkohola koncentrācijas pārbaudi uz vietas ar tam paredzētu mērierīci.

5.3.1. Alkohola koncentrācijas konstatēšana 
notikuma vietā

Policijas darbiniekam ir pienākums transportlīdzekļa vadītājam vispirms veikt
pārbaudi uz vietas. Pēc tiesas ieskata, par priekšlikumu veikt pārbaudi labprātīgi
un uz vietas ir atzīstams policijas darbinieka aicinājums transportlīdzekļa vadī -
tājam veikt pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpojamā gaisā, iz -
mantojot policijas darbinieka rīcībā esošu mēraparātu. Ja persona piedalās šajā
pārbaudē, tā atzīstama par ar darbībām izteiktu piekrišanu, kas civiltiesībās pazīs -
tama kā piekrišana ar konkludentām darbībām.285

Mērierīcei, ar kuru nosaka alkohola koncentrāciju, ir jāatbilst Ministru kabineta
2005. gada 20. decembra noteikumos Nr. 977 “Prasības mēraparātiem, ar kuriem
nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā”286 (turpmāk – noteikumi
Nr. 977) noteiktajām prasībām. Būtiskākā prasība mēraparātiem ir to verificē -
šana jeb atbilstības pārbaude, proti, alkometriem atbilstoši minēto noteikumu
4. punktam ir jāveic pirmreizējā vai atkārtotā verificēšana. Tikai ar normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā verificētu alkometru konstatēta alkohola koncentrācija
izelpotajā gaisā ir uzskatāma par pierādījumu lietā. Senāts šajā sakarā norādījis,
ka likumdevējs ir pietiekami apsvēris pie šobrīd pastāvošā tehnoloģiju attīstības
līmeņa iespējamos un nepieciešamos faktu konstatēšanas līdzekļus, paredzot arī
ļoti konkrētas prasības alkometriem. Tikai tad, ja mērījums ir veikts atbilstoši šīm
prasībām, tā rādījumus var uzskatīt par pietiekami ticamiem konkrēta fakta
konstatēšanā. Tiesai šajā ziņā nav jāizdara likumdevēja vietā apsvērumi un secinā -
jumi par ticamību. Līdz ar to, ja konkrētais alkometra verifikācijai no teiktais ter -
miņš ir ticis pārsniegts un alkometrs atzīstams par neverificētu, tā mērījuma
ticamības jautājums neietilpst tiesas vērtējumā, bet būtu jāizdara seci nājums, ka
mērījumu fiksējošs pierādījums nav pieļaujams.287 Kādā lietā policija nebija šo
prasību ievērojusi, un tiesa atzina, ka ar neverificētu alkometru veikta pār -
baude nevar apliecināt alkohola koncentrāciju. Turklāt konkrētajā lietā, kaut
arī pati persona apgalvoja, ka ir lietojusi alkoholu, tiesa, konstatējot alkometra
neverificēšanas faktu, izbeidza tiesvedību lietā administratīvā pār kā puma sastāva
trūkuma dēļ, jo netika iegūti pierādījumi tam, ka alkohola koncen trācija personas
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organismā būtu sasniegusi policijas norādīto dau dzumu.288 Tādējādi secināms, ka,
mērījums ticis veikts ar alkometru, kas nav bijis verificēts, tas uzskatāms par
būtisku pārkāpumu, un tādēļ konkrētais mērījums nav izmantojams par
pierādījumu lietā. Tomēr, ja pēc verificēšanas termiņa bei gām ir veikta alkometra
pēctermiņa verificēšana un tajā atzīts, ka aparāts joprojām ir tehniski derīgs un
precīzs, nav objektīvi konstatējams, ka pārbaudes veikšanas brīdī alkometrs būtu
bijis tehniski nederīgs, tiesa alkometra rādījumus var neizslēgt no pierādījumu
loka.289 Tas ir, tiesai jāvērtē, vai pēctermiņa verificē šana padara konkrēto, perso -
nai veikto mērījumu par pieļaujamu pierādījumu lietā.290

Saskaņā ar noteikumu Nr. 15  3. punktu mēraparāta uzrādītā alkohola koncen -
trācija personas izelpotajā gaisā atbilst alkohola koncentrācijai asinīs. No pētī -
jumā aplūkotajām lietām secināms: personas nereti uzskata, ka tad, ja pārbaude
tikusi veikta uz vietas, policijas darbiniekiem persona tomēr jānogādā medicīnas
iestādē vēl vienas pārbaudes veikšanai, citiem vārdiem, īstās pārbau des veik -
šanai, paņemot paraugus no personas bioloģiskās vides (asinis, urīns, siekalas).
Tomēr šāds uzskats nav pamatots, jo no noteikumu Nr. 15  4. punkta izriet, ka tad,
ja persona ir piekritusi pārbaudes veikšanai ar mēraparātu uz vietas un pārbaude
tiek veikta, policijas darbiniekiem persona vairs nav jānogādā ārst niecības iestādē,
jo alkohola koncentrāciju apliecina mēraparāta mērījums.

Arī personai pašai nav jādodas uz ārstniecības iestādi šādas pārbaudes veik -
šanai. Tā kādā lietā pārbaude bija veikta notikuma vietā, un persona nebija iebil -
dusi pret pārbaudes rezultātiem, tomēr pēc tam pati bija devusies uz ārstniecības
iestādi un vēlāk, lai pierādītu, ka alkohola koncentrācija nav bijusi tik augsta, kā
to protokolā uzrādījusi policija, tiesā atsaucās uz ārstniecības iestādes atzinumu.
Tiesa atzina, ka normatīvajos aktos ir noteikta kārtība pārbaužu veikšanai un ka
tā ir arī jāievēro. Tā kā no transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes protokola izrietēja,
ka persona bija piekritusi veiktās pārbaudes rezultātiem, policijas darbiniekiem
nebija pamata personu nogādāt ārstniecības iestādē. Ja persona pēc savas inicia -
tīvas šādos apstākļos ir devusies veikt pārbaudi, šās pārbaudes rezultāti tiesai
nav saistoši, tas ir, nav izmantojami par pierādījumiem lietā.291

Notikuma vietā veiktajai pārbaudei normatīvie akti izvirza arī noteiktas pra -
sības. Viena no procesuālām kļūdām, kas tiek pieļauta, ir intervāla neievērošana
starp pārbaudēm. Proti, atbilstoši noteikumu Nr. 15  6. punktam transport -
līdzekļa vadītāja pārbaudi veic, izdarot divus mērījumus ar 15–20 minūšu inter -
vālu. Nereti policija veic otru mērījumu, pirms sasniegts 15–20 minūšu intervāls
no pirmās pārbaudes reizes. Tā kādā lietā intervāls starp mērījumiem bija 14 mi -
nūtes. Vērtējot, vai otrais mērījums bijis izmantojams lietā par pierādījumu,
Senāts atzina, ka šajā lietā intervāla neievērošanai nav nozīmes. Kā norādīja
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Senāts, atkārtota alkohola koncentrācijas pārbaude nepieciešama, lai pārliecinātos
par alkohola koncentrācijas daudzumu personas asinīs, ko izsaka konkrētās mēr -
vienībās – promilēs.292 Personai, kura sodīta par to, ka konstatētā alkohola kon -
centrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, pirmajā mērījumā tika konstatēta alko -
hola koncentrācija 2,93 promiles, otrajā mērījumā – 2,82 promiles. Tādējādi
Senāts secināja, ka pieteicējam konstatētā alkohola koncentrācija ir ievērojami
pārsniegusi norādīto robežu, līdz ar ko otrā mērījuma izdarīšana par 1 minūti
ātrāk nevarēja būtiski ietekmēt rezultātu, proti, minētais nevar radīt šaubas, ka
alkohola koncentrācija personai pārsniedza 1,5 promiles.293

Vēl viena no prasībām, kas policijas darbiniekiem, veicot pārbaudi ar portatīvo
mērierīci, ir jāievēro, ir mērierīces uzsildīšanas laiks. Proti, no noteikumu Nr.
977 17. punkta izriet, ka alkometrs sasniedz gatavību veikt mērījumu 15 minūšu
laikā pēc ieslēgšanas. Kādā lietā persona uzskatīja, ka mērījums nav derīgs, no -
rādot, ka policijas darbinieki alkometru sākuši lietot pirms šīm 15 minūtēm no
ieslēg šanas brīža. Senāts savukārt norādīja, ka minētā tiesību norma ir interpretē -
jama tādējādi, ka alkometram gatavība darboties ir jāsasniedz ne vēlāk  kā 15 mi -
nūšu laikā no ieslēgšanas brīža. Taču minētā norma neaizliedz veikt mērījumu arī
agrāk, ja alkometrs ir sasniedzis gatavību veikt mērījumu.294

Konkrēto mērierīču lietošanas instrukcijas ietver arī informāciju par to, kādas
prasības ievērojamas, lietojot mērierīci. Tā kādā lietā persona, kas bija saukta pie
administratīvās atbildības, norādīja, ka mērījumu ar alkometru rezultāti nav pie -
ļaujami kā pierādījums tā iemesla dēļ, ka mērījumu izdarīšanas laikā lijis lietus un
gaisā bijusi liela mitruma koncentrācija. Tiesa atzina, ka no normatīviem neizriet,
ka lietus esamība mērījumu izdarīšanas laikā būtu apstāklis, kas automātiski
padara kļūdainus un neizmantojamus mērījumu rezultātus.295

Ievērojot iepriekšminēto, ja transportlīdzekļa vadītājs piekrīt pārbaudes veik -
šanai uz vietas un mērījums tiek veikts, policijas darbinieki uz alkometra izdruku
pamata, kas pievienojamas administratīvā pārkāpuma lietai, sastāda administra tīvā
pārkāpuma protokolu, kurā līdzās citai Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumos Nr. 484 “Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas
soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība”296 noteiktai nepiecie -
šamai informācijai norāda arī personai konstatēto alkohola reibuma stāvokli.
Atbilstoši noteikumu Nr. 15  9. punktam transportlīdzekļa vadītāja paraksts uz
poli  cijas darbinieka aizpildītā protokola apliecina, ka attiecīgais transportlīdzekļa
vadītājs piekrīt veiktās pārbaudes rezultātiem. 

Savukārt, ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudi alkohola koncentrācijas noteik -
šanai izelpotajā gaisā nav iespējams veikt, piem., mēraparātam beidz darboties

93

5. noda/a. TRANSPORTLĪDZEK.A VADĪŠANA APREIBINOŠO VIELU IETEKMĒ

292 Sal. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 11.01.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–62/2008. Pieejams: www.tiesas.lv
293 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 13.11.2008. spriedums lietā
Nr. SKA–517/2008. Pieejams: www.tiesas.lv
294 Sal. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 22.11.2008.
lēmumu lietā Nr. SKA–628/2008. Nepublicēts.
295 Administratīvās apgabaltiesas 29.06.2009. spriedums lietā Nr. P129116508 (143/AA43–
0765–09/12). Pieejams: www.tiesas.lv
296 Ministru kabineta 28.07.2005. noteikumi Nr. 484 “Administratīvā pārkāpuma protokola
veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība”. Latvijas
Vēstnesis, Nr. 106, 08.07.2005.



baterijas vai tas ticis bojāts, piem., policijas darbinieks nevar ieslēgt mērierīci,297

vai ja transportlīdzekļa vadītājs nepiekrīt pārbaudes veikšanai vai tās rezultātiem,
policijas darbinieks izdara attiecīgu ierakstu noteikumu Nr. 15 8. punktā minētajā
protokolā (transportlīdzekļa pārbaudes protokols) un attiecīgo personu divu
stundu laikā nogādā tuvākajā šo noteikumu 1. pielikumā minētajā ārstniecības
iestādē medicīniskās pārbaudes veikšanai. Tādējādi, ja persona nepiekrīt pār -
baudes veikšanai ar portatīvo mērierīci notikuma vietā, nepiekrīt ierīces mērīju -
miem vai pārbaudi uz vietas nav iespējams veikt, persona ir jānogādā ārst nie -
cības iestādē pārbaudes veikšanai. Šādos gadījumos administratīvā pārkāpuma
proto kolu nevar sastādīt uz alkometra uzrādīto mērījumu pamata, bet persona ir
jānogādā ārstniecības iestādē. Atšķirībā no iepriekš norādītā gadījuma, kad pār -
baude notikuma vietā notiek, šajā gadījumā uz transportlīdzekļa pārbaudes
protokola nav jāparakstās.298

Turklāt minētā noteikumu norma nosaka konkrētu termiņu, kādā persona ir
jānogādā šajā iestādē, proti, divu stundu laikā. Senāts praksē ir vērtējis šo divu
stundu termiņa būtību un nepieciešamību un atzinis, ka divu stundu termiņš ir kā
norāde policijas darbiniekiem, ka tiem jāpasteidzas ar pārkāpēja nogādāšanu
medicīniskai pārbaudei, jo vēlāk nebūs iespējams objektīvi noskaidrot faktus par
personas atrašanos alkohola reibumā. Personas nogādāšanas ārstniecības iestādē
termiņa kavējums, ja transportlīdzekļa vadītājs visu laiku ir atradies policijas
darbinieku uzraudzībā, nepadara medicīnisko pārbaudi par nepieļaujamu. Šāda
secinājuma pamatā Senāts lika zinātnes secinājumus un dzīvē gūtos novērojumus,
ka alkohola koncentrācijai asinīs ir tendence samazināties, paejot ilgākam laikam
no alkoholisko dzērienu lietošanas brīža. Šāda situācija nogādāšanas uz medi -
cīnisko pārbaudi kavēšanās faktiski ir izdevīgāka pārkāpējam, jo medicīniskās
pārbaudes brīdī alkohola koncentrācija būs mazāka, nekā tā bijusi transport -
līdzekļa vadīšanas brīdī.299

Tiesa ir arī interpretējusi, no kura brīža skaitāms šis divu stundu termiņš,
proti, no pārkāpuma konstatēšanas brīža. Tā kā transportlīdzekļa vadītāja
pārbaude uz vietas sastāv no diviem mērījumiem un tikai pēc šo mērījumu pa -
beigšanas iestājas brīdis, kad var noteikt minimālo alkohola koncentrāciju izelpo -
tajā gaisā un secināt, vai ir konstatējams tiesību normu pārkāpums (transport -
līdzekļa vadīšana alkohola reibumā) transportlīdzekļa vadītāja darbībās, transport -
līdzekļa vadītāja alkohola ietekmes medicīniskā pārbaude ir jāveic divu stundu
laikā no transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes pabeigšanas.300
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Noteikumi Nr. 15 nosaka arī ārstniecības iestāžu sarakstu, kurās ir jāveic
medicīniskā pārbaude. Pētījuma autori nav konstatējuši nevienu prakses piemēru,
kad medicīnas pārbaude, kuras rezultāti lietā tikuši izmantoti kā pierādījums,
būtu veikta kādā citā, tas ir, noteikumos neminētā ārstniecības iestādē.

5.3.2. Transportlīdzekļa vadītāja nogādāšana ārstniecības iestādē
pārbaudes veikšanai

Ja iestājas iepriekš noteikumos Nr. 15 minētie apstākļi un alkohola koncentrā -
cijas pārbaude uz vietas netiek veikta, atbilstoši noteikumu Nr. 15 8. punktam
policijas darbiniekam ir jāsastāda transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes
protokols un tajā jāizdara ieraksts par to, kādēļ pārbaude uz vietas netika
veikta.301 Tāpat policijas darbiniekam atbilstoši noteikumu Nr. 15 14. punktam
jāsastāda norīkojums transportlīdzekļa vadītājam veikt pārbaudi ārstniecības
iestādē.302

Pētījuma autori konstatē, ka praksē policijas darbinieki diezgan bieži nesastāda
šo noteikumu 8. punktā norādīto protokolu, tādējādi pieļaujot procesuālu kļūdu
administratīvā pārkāpuma protokola noformēšanā303, un tad parasti tiesa no lietas
materiāliem cenšas izdibināt, vai ir citi pierādījumi, kas apliecina, kādēļ persona
tikusi nogādāta medicīnas iestādē. Tā kādā lietā Administratīvā apgabaltiesa kon -
sta tēja, ka lietas materiāliem nebija pievienots transportlīdzekļa vadītāja pār -
baudes protokols, līdz ar to policijas darbinieks nebija ievērojis noteikto kārtību,
kādā tiek fiksēts transportlīdzekļa vadītāja atteikums veikt pārbaudi alkohola
koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā. Taču Administratīvā apgabaltiesa
minēto pārkāpumu vērtēja kā nebūtisku, jo policijas darbinieks bija izpildījis
pārējos noteikumu Nr. 15 4. punkta nosacījumus, proti, nogādājis pārkāpēju divu
stundu laikā ārstniecības iestādē medicīniskās pārbaudes veikšanai. Tiesa arī
atzina, ka medicīniskās pārbaudes protokoli alkohola ietekmes noteikšanai, kuros
tika izdarīti ieraksti, ka pārkāpējs ir atteicies no medicīniskās pārbaudes alkohola
ietekmes noteikšanai, apliecina faktu, ka pārkāpējs ir atteicies no medicīniskās
pārbaudes veikšanas. Līdz ar to policijas darbinieka pārkāpumu tiesa neatzina par
būtisku, jo tas nebija ietekmējis administratīvā pārkāpuma būtību.304 Tādējādi
secināms, ka transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes protokola nesastādīšana situā -
cijā, kad lietā ir citi pierādījumi tam, kādēļ pārbaude uz vietas nav tikusi veikta,
nav būtisks procesuālais pārkāpums, kura dēļ vēlāk veikto medicīnisko pārbaudi
varētu uzskatīt par nepieļaujamu pierādījumu.

Ne vienmēr policijas darbinieki, kaut arī persona nepiekrīt uz vietas veiktiem
mērījumiem, nogādā personu medicīnas iestādē un sastāda administratīvā pārkā -
puma protokolu, balstoties uz alkometra izdrukām. Šāda rīcība nav pamatota. Tā,
piem., kādā lietā tiesa atzina, ka policijas darbinieki, veicot pieteicēja alkohola
ietekmes pārbaudi, nebija ievērojuši normatīvajos aktos noteikto kārtību, tādēļ
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alkohola ietekmes pārbaudes rezultātus nevarēja uzskatīt par likumīgi iegūtiem,
lai, pamatojoties uz tiem, sauktu pie administratīvās atbildības un administratīvi
sodītu pieteicēju. Tiesa, novērtējot tulka paskaidrojumus par to, ka pieteicējs ir
apstrīdējis pārbaudes metodi ar alkometru kopsakarā ar pārējiem lietā esošajiem
pierādījumiem (administratīvā pārkāpuma protokolā norādītais paskaidrojums 
“I strike back!”), secināja, ka pēc tulka pieaicināšanas un procesuālo tiesību iz -
skaidrošanas pieteicējs ir apstrīdējis pārbaudes rezultātus. No minētajiem apstāk -
ļiem tiesa atzina, ka pēc procesuālo tiesību izskaidrošanas viņam zināmā valodā
viņš ir vēlējies izmantot savas tiesības atteikties no pārbaudes ar alkometru
rezultātiem, lai alkohola ietekmi pārbaudītu pēc citas metodes slimnīcā. Ap -
stākļos, kad pieteicējs apšaubāmas sapratnes dēļ (valoda un tiesību nezi nāšana)
ir pakļāvies policista aicinājumam veikt pārbaudi ar alkometru un pa rakstīt attie -
cīgus dokumentus, policijas darbiniekiem bija pienākums, saņemot šādas pār bau -
des apstrīdējumu, nogādāt pieteicēju ārstniecības iestādē medicī niskās pār bau 
des veikšanai. Jebkurā gadījumā šādi apstākļi nedeva policistiem pamatu uzskatīt,
ka nokļūšana atkārtotas pārbaudes veikšanai ārstniecības iestādē ir pieteicēja
ziņā.305

5.3.3. Alkohola koncentrācijas konstatēšana ārstniecības iestādē
Ārstniecības iestādē pārbaude ietver kompleksu personas pārbaudi, proti,

medicīnas pārbaude atbilstoši noteikumu Nr. 15 13. punktam paredz: 1) alkohola,
narkotisko vai citu apreibinošo vielu vai medikamentu lietošanas faktu pārbaudi
pēc pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja vārdiem; 2) ārējā izskata, psihiskā un
emocionālā stāvokļa, uzvedības, runas, veģetatīvi somatiskā stāvokļa un kustību
koordinācijas pārbaudi; 3) alkohola koncentrācijas noteikšanu izelpotajā gaisā, kā
arī alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu vai medikamentu lietošanas
fakta laboratorisku noteikšanu un medicīniskās pārbaudes rezultātu fiksēšanu
pārbaudes protokolā atbilstoši normatīvajiem aktiem par alkohola, narkotisko,
psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtību.

No minētā tiesiskā regulējuma redzams, ka līdzās ārējām (t. i., klīniskajām)
pazīmēm, medicīnas pārbaude ietver vai nu alkohola koncentrācijas konstatēšanu
personas izelpā, tas ir, ar alkometru, vai laboratoriskā ceļā, tas ir, pārbaudot alko -
hola koncentrāciju personas bioloģiskajā vidē.306 Šeit jānorāda, ka minētajos notei -
kumos 2009. gada 22. decembrī (spēkā no 2009. gada 31. decembra) tika izdarīti
būtiski grozījumi, medicīnisko pārbaudi papildinot ar iespēju pārbaudīt personas
izelpoto gaisu. Līdz šiem grozījumiem noteikumi ārstniecības iestādē neparedzēja
alkohola koncentrācijas pārbaudes veikšanu izelpotajā gaisā, pār baude bija jāveic
tikai laboratoriski. Līdz šiem grozījumiem praksē ļoti bieži ārst niecības iestādē
alkohola koncentrācijas noteikšanai tika lietots alkometrs, nevis izmeklēšana
laboratoriskā ceļā. Tādējādi Senāts 2009. gada 7. oktobrī pat pieņēma blakus
lēmumu, kurā konstatēja, ka noteikumu Nr. 15 13. punkts nepa redz medicīniskajā
pārbaudē alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpotajā gaisā, bet ārstniecības
iestādes rīkojas tieši tādā veidā, un secināja, ka, ja konkrētā ārstniecības iestāde
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ir viena no tām, kurā saskaņā ar noteikumu Nr. 15  1. pie li kumu veic medicīnisko
pār baudi alkohola koncentrācijas noteik šanai asinīs un narkotisko vai citu apreibi -
nošo vielu iespaida konstatēšanai, tā ir atbildīga par noteikumu Nr. 15 precīzu
ievērošanu, veicot transportlīdzekļu vadītāju medicī nisko pārbaudi šajā ārstnie -
cības iestādē. Līdz ar to šai ārstniecības iestādei jānodrošina, lai tajā strādājošie
ārsti precīzi ievērotu noteikumu Nr. 15 prasības un neveiktu transportlīdzekļu
vadītājiem noteikumos Nr. 15 nepare dzētas proce dūras.307

Ievērojot minēto, šobrīd ārstniecības iestādē alkohola koncentrāciju var pār -
baudīt divos veidos. 

Praksē nereti, veicot personas medicīnisko pārbaudi ārstniecības iestādē, tiek
piemēroti noteikumi, kas neparedz transportlīdzekļu vadītāju medicīnisko pār -
baudi,308 proti, Ministru kabineta 2005. gada 23. augusta noteikumi Nr. 625 “Alko-
hola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība”
(šo brīd šos noteikumus ir aizstājuši 2008. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 394 ar tādu
pašu nosaukumu). Tomēr tiesas šo noteikumu piemērošanu alkohola koncentrā -
cijas noteikšanai nav uzskatījušas par būtisku, jo gan minētie, gan arī noteikumi
Nr. 15 ietver alkohola koncentrācijas pārbaudi asinīs. Tas ir, medicīniskās pār -
baudes protokols, kas sastādīts uz norādīto noteikumu pamata, ir pieļaujams kā
pierādījums lietā. Tiesa neatrada tādas atšķirības, ka, piemērojot vienus vai otrus
noteikumus, būtu iespējams atšķirīgs atzinums.309 Kaut arī minētās atziņas tiesa
ir izteikusi par noteikumiem Nr. 625, kas vairs nav spēkā, un tos ir aizstājuši
noteikumi Nr. 394, tiesas interpretācija, pēc pētījuma autoru ieskata, ir izmanto -
jama arī attiecībā uz jaunajiem noteikumiem, jo tie paredz tādu pašu regulējumu. 

Tā, piem., kādā lietā transportlīdzekļa vadītājam medicīniskās pārbaudes
protokols tika sastādīts uz noteikumu Nr. 625 pamata. Tomēr tiesa ņēma vērā
apstākli, ka personai tika veikta ne tikai izelpotā gaisa pārbaude, bet arī asins
pārbaude ar gāzes hromatogrāfijas metodi, un ārsts atzina, ka ir konstatēta alko -
hola koncentrācija asinīs 2,04 promiles. Tādējādi tiesa minēto medicīniskās
pārbaudes protokolu atzina par izmantojamu lietā.310

Tāpat tiesu praksē ir atzīts, ka nepareiza noteikumu pielikuma veidlapas iz -
mantošana nevar būt par pamatu secinājumam, ka medicīniskās pārbaudes proto -
kols nav pieļaujams kā pierādījums, jo gan noteikumi Nr. 15, gan noteikumi 
Nr. 625 paredz līdzīgas procedūras pārbaužu veikšanā.311

Ievērojot minēto, secināms, ka gadījumā, ja medicīniskā pārbaude ietver tādu
pārbaudi, kas atbilst noteikumos Nr. 15 minētajai, medicīniskās pārbaudes proto -
kols ir pierādījums par personas alkohola reibuma stāvokli. Savukārt, ja pārbaude
neietver visu nepieciešamo izmeklēšanu, tā uzskatāma par nederīgu. Citiem

97

5. noda/a. TRANSPORTLĪDZEK.A VADĪŠANA APREIBINOŠO VIELU IETEKMĒ

307 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 07.10.2009. blakus lēmums
lietā Nr. SKA–161/2009. Nepublicēts.
308 Sk., piem., Administratīvās rajona tiesas 15.09.2009. spriedumu lietā Nr. A42500607.
Pieejams: www.tiesas.lv
309 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 22.06.2006. spriedums lietā
Nr. SKA–251/2006. Nepublicēts.
310 Administratīvās apgabaltiesas 11.12.2006. spriedums, par kuru atteikts ierosināt
kasācijas tiesvedību ar Senāta rīcības sēdes 30.03.2007. lēmumu lietā Nr. SKA–235/2007.
Nepublicēts.
311 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rības sēdes 23.03.2007.
lēmums lietā Nr. 231/2007. Nepublicēts.



vārdiem, pierādījumi, kas iegūti atbilstoši noteikumu Nr. 625 normām, ir izmanto -
jami kā pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā.312

Tā kādā lietā tiesa atzina, ka medicīniskā pārbaude nav veikta atbilstoši
normatīvajiem aktiem. Proti, tiesa atzina, ka medicīniskajai pārbaudei ir
jāietver gan klīnisko simptomu novērtējums, gan laboratoriskie izmeklē -
jumi. Izskatāmajā lietā slimnīca bija veikusi vienīgi asins testēšanu, bet nebija
veikusi klīnisko simptomu pārbaudi un noformējusi medicīniskās pārbaudes
protokolu, kā arī nebija sniegusi medicīniskās pārbaudes atzinumu. Tā kā testē -
šanas rezultāti bez klīnisko simptomu izvērtējuma atspoguļojuma neveido pilnu
medicīnisko pārbaudi un par pārbaudi nav sastādīts atzinums, tiesa atzina, ka
medicīniskā pārbaude nebija notikusi.313

Tomēr ir gadījumi, kad medicīnisko pārbaudi iespējams veikt vienīgi uz labora -
torisko izmeklējumu pamata, neveicot klīnisko simptomu izmeklēšanu. Tas ir
gadījumos, ja medicīnisko pārbaudi nevar veikt pilnā apjomā vai alkohola ietek -
mes klīnisko simptomu noteikšana ir apgrūtināta pārbaudāmās personas vispārējā
stāvokļa dēļ (piem., smags vispārējais stāvoklis, bezsamaņa, atteikšanās no dažiem
izmeklējumiem). Tad medicīniskās pārbaudes protokolā ieraksta tos klīniskos
simptomus, kurus iespējams konstatēt, norāda izmeklējumu trūkuma iemeslus
un atzinumu sniedz pēc laboratorisko izmeklējumu rezultātiem divās dažādās
bioloģiskajās vidēs. No minētā izriet, ka ir pieļaujama medicīniskā pārbaude, ne -
vērtējot klīniskos simptomus, taču tā ir pieļaujama, ja klīnisko simptomu noteik -
šana pilnībā vai daļēji nav iespējama. Turklāt, ja klīnisko simptomu novērtēšana
nevar tikt veikta, tad laboratoriskās analīzes ir jāņem no divām bioloģiskajām
vidēm. Šādas kārtības mērķis ir nodrošināt pārbaudes rezultātu objektivitāti.
Objektivitāte tiek nodrošināta, paredzot, ka ar vienas pārbaudes rezultātiem nav
pietiekami, lai konstatētu alkohola ietekmi.314 Kādā lietā persona uzskatīja, ka
šādos gadījumos laboratoriskie izmeklējumi jāveic no visām personas bioloģis -
kajām vidēm, tas ir, asinīm, urīna un siekalām. Tomēr šāda prasība nav pamatota,
jo tiesiskais regulējums paredz paraugu ņemšanu tikai no divām vidēm. Pēc tiesas
ieskata, tas ir pilnīgi pietiekami medicīniskās pārbaudes veikšanai.315

Ja pārbaudāmais transportlīdzekļa vadītājs nepiekrīt medicīniskās pārbaudes
rezultātiem, materiālu paraugus nosūta specializētajai ārstniecības iestādei, lai
veiktu atkārtotus laboratoriskos izmeklējumus (noteikumu Nr. 15 30. punkts).

Ievērojot visus iepriekšminētos argumentus, izriet, ka, ja pārbaude tiek veikta
ārstniecības iestādē, tad alkohola koncentrāciju apliecina medicīnas protokolā
norādītais atzinums, un iepriekš notikuma vietā veiktajām pārbaudēm ar alko -
metru vairs nav tiesiskas nozīmes, arī tam, vai alkometrs ir bijis verificēts un
sertificēts,316 kā arī citiem apstākļiem saistībā ar notikuma vietā veiktu pārbaudi
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ar alkometru. No minētā secīgi izriet, ka gadījumā, ja sākotnēji notikuma vietā
transportlīdzekļa vadītāja izelpotajā gaisā alkohola koncentrācija pārsniedz
tiesību normās pieļaujamo normu, bet ārstniecības iestādē atkārtotu laboratorisko
izmeklējumu rezultātā personai alkohola koncentrācija asinīs to nepārsniedz,
personu pie administratīvās atbildības saukt nevar,317 jo uzskatāms, ka pieļaujamā
norma nav tikusi pārsniegta, tāpēc ka noteicošais ir medicīniskās pārbaudes
rezultāts ārstniecības iestādē.

5.4. Medikamentu lietošana, kuras rezultātā radies alkohola reibums
Transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā ir jānošķir no tiem gadījumiem,

kad personai bioloģiskajā vidē tiek konstatētas alkohols, tomēr tas radies no
medikamentu lietošanas, nevis no alkoholu saturošu dzērienu lietošanas.
Tad persona ir saucama pie administratīvās atbildības nevis pēc kodeksa 149.15

panta pirmās līdz ceturtajai daļai (atkarībā no konstatēto promiļu daudzuma), bet
gan pēc šā panta sestās daļas, tas ir, par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu
vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu
medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē
vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību. Šāda pārkāpumu nošķiršana ir ļoti
nozīmīga, jo būtiski atšķiras administratīvā atbildība par minēto pārkāpumu.

Ja persona norāda, ka alkohola reibums tai radies medikamentu lietošanas
rezultātā, personai ir jāuzrāda ārsta nozīmējums konkrētos medikamentus lietot
vai vismaz jāiesniedz lietotā medikamenta lietošanas apraksts. Viens no indikato -
riem, ko tiesa spriedumos vērtē, lai secinātu, vai alkohola daudzums asinīs ir
radies no medikamentu lietošanas, ir izlietotā medikamenta daudzums, lai rastos
konkrētā alkohola koncentrācija. Tā, piem., tiesa atzina: ir acīmredzams, ka nav
iespējams iedzert tik daudz baldriāna tinktūras, lai alkohola koncentrācija asinīs
vairāk nekā pēc divām stundām pēc tās lietošanas būtu 0,76 promiles un urīnā –
1,24 promiles.318 Pēc J. G. administratīvās lietas izskatīšanas sēdē iesniegtā
izraksta no viņa ambulatorās pacienta medicīniskās kartes redzams, ka ģimenes
ārste viņam konstatējusi gripas diagnozi un stāvokli pēc operācijas (izraksts
sagatavots pēc J. G. pieprasījuma 2007. gada 13. martā) un ārstnieciskajos norādī -
jumos minēts, ka J. G. jālieto 30–40 pilienu Korvalola tinktūras. Lai gan Korvalola
un Māteres tinktūras, ko persona lietoja pēc savas iniciatīvas, sastāvos ietilpst
etanols, šo medikamentu terapeitiskā lietošana nevar uzrādīt J. G. konstatēto
alkohola koncentrāciju izelpā.319

5.5. Narkotisko, psihotropo vai apreibinošo vielu iespaida konstatēšana
Atšķirībā no alkohola koncentrācijas konstatēšanas, ko iespējams veikt gan

notikuma vietā, gan ārstniecības iestādē, ja policijas darbiniekiem, apturot per -
sonas vadīto transportlīdzekli, rodas pamatotas aizdomas, ka persona atrodas
narkotisko vai citu psihotropi apreibinošos vielu iespaidā, persona ar policijas
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darbinieka nosūtījumu tiek nogādāta ārstniecības iestādē medicīniskās pārbaudes
veikšanai.

Medicīniskā pārbaude ārstniecības iestādē narkotisko vielu ietekmes noteik -
šanai ir tāda pati kā alkohola koncentrācijas noteikšanai. Tas ir, narkotisko vielu
iespaids medicīniskās pārbaudes protokolā tiek konstatēts, laboratoriski nosakot
konkrētas narkotiskās vielas lietošanas faktu, kā arī novērtējot klīniskos simpto -
mus. Pārbaude ārstniecības iestādē ietver ne tikai bioloģisko paraugu ņemšanu
un to laboratorisku izmeklēšanu, bet arī transportlīdzekļa vadītāja pārbaudi pēc
viņa vārdiem un ārējā izskata.320 Rezultātā jātop atzinumam, vai persona ir vai
nav narkotisko vielu iespaidā. Minētais tiešā tekstā izriet no noteikumu Nr. 15
27.4., 27.5. un 27.7. apakšpunkta, kas noteic šādus medicīniskās pārbaudes
protokolā apstiprināmos pārbaudītās personas stāvokļus: 1) ir konstatēts narko -
tisko vai citu apreibinošo vielu iespaids; 2) nav konstatēts narkotisko vai citu
apreibinošo vielu iespaids, bet ir novērojami funkcionālā stāvokļa traucējumi, līdz
ar to nav ieteicama transportlīdzekļa vadīšana; 3) ir konstatēts konkrētas vielas
lietošanas fakts, bet nav konstatēts narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids.
Tādējādi narkotisko vai psihotropo vielu lietošanas fakta konstatēšana nav
pietiekama, lai atzītu, ka pārbaudītā persona ir narkotisko vai psihotropo
vielu iespaidā. Lai personu atzītu par tādu, kurai ir konstatēts narkotisko vai
psihotropo vielu iespaids, vienlaikus jākonstatē gan konkrētas vielas lietošanas
fakts, gan narkotisko vai psihotropo vielu ietekme uz pārbaudāmo personu.321

Neviens no šiem stāvokļiem neparedz narkotisko vai citu apreibinošu vielu
konsta tēšanu organismā bez to iespaida konstatēšanas.322

Tā, piem., kādā lietā tika konstatēts, ka L. M. 2006. gada 10. aprīlī saskaņā ar
noteikumiem Nr. 15 ir veikta medicīniskā pārbaude narkotisko, psihotropo vai
tok sisko vielu ietekmes noteikšanai un sastādīts medicīniskās pārbaudes proto -
kols. Ķīmiski toksikoloģiskās izmeklēšanas rezultātā secināts, ka L. M. urīnā atras -
tas klonazepāma zīmes. Medicīniskās pārbaudes protokolā ir atzinums, ka L. M.
konstatēts psihotropo vielu iespaids. Turklāt minētā protokola 17. un 27. sa daļā
konstatēts, ka L. M. gaita ir nestabila, pārbaudāmais Romberga pozā ir nesta bils
un šūpojas, un L. M. izturēšanās ir kavēta. Tādējādi ārsts atzina, ka persona atro -
das narkotisko vielu iespaidā.

Citā lietā, piem., ārsts eksperts, kas personai bija veicis medicīnisko izmeklē -
šanu, tika nopratināts tiesā un atzina, ka narkotisko vielu iespaids tiek prezumēts
gadījumā, ja ķīmiski–toksikoloģiskās izmeklēšanas rezultātā personas organismā
konstatētas aizliegtās narkotiskās vielas. Analīžu ietvaros veicot skrīningu pēc
starptautiski apstiprinātām metodēm, narkotisko vielu klātbūtne tiek konstatēta
tādā gadījumā, ja tā pārsniedz tādu koncentrācijas daudzumu, kas atstāj iespaidu
uz cilvēku. Savukārt klīniskās pazīmes, kas norāda uz narkotisko vielu iespaidu,
ir sausa mēle ar aplikumu, injicētas sklēras un paplašinātas acu zīlītes. Šādas
pazīmes konstatējamas vai nu 12 stundu laikā pēc narkotisko vielu lietošanas, vai
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arī, piem., trīs dienas pēc lietošanas, ja pirms tam narkotiskās vielas ir lietotas
ilgstoši.323

Būtiskākā atšķirība no alkohola koncentrācijas noteikšanas ir tā, ka, lai sauktu
personu pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko
vielu iespaidā, netiek konstatēts lietoto vielu daudzums (piem., kā alkoholam
promiles), bet gan bioloģiskajā vidē tiek konstatētas narkotiskās vielas, un, ja
novērtējot personas klīniskos simptomus, ārsts atzīst, ka personai ir konstatējams
narkotisko vielu iespaids, tā ir saucama pie administratīvās atbildības. Proti,
atšķirībā no transportlīdzekļa vadīšanas alkohola reibuma stāvoklī, kad adminis -
tra tīvās atbildības smaguma pakāpe ir atkarīga no konkrētas alkohola koncentrā -
cijas vadītāja asinīs, kodekss neparedz šādu administratīvās atbildības gradāciju
par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibi -
nošo vielu ietekmē.324 Šajās lietās tiesai pietiek konstatēt apreibinošās vielas ietek -
mes faktu.325

Pirms kāda laika publiskajā telpā radās diskusija par to, ka Latvijas likum -
došanā vajadzētu paredzēt izmaiņas, lai arī attiecībā uz narkotisko vielu iespaidu
personai tiktu konstatēts lietoto vielu daudzums un atkarībā no tā tiktu dife -
rencēta atbildība.326 Autori šādu pieeju atbalsta, tomēr pagaidām tiesiskais
regulējums neparedz, ka, lai sauktu personu pie administratīvās atbildības, būtu
jākonstatē narkotisko vielu daudzums. Pētījuma autori pieļauj, ka šāda norma līdz
šim nav tikusi radīta tā iemesla dēļ, ka narkotisko vielu lietošana neatkarīgi no
daudzuma izmaina personas uztveres spējas daudz vairāk nekā alkohola lieto -
šana, tādēļ persona, kas atrodas narkotisko vai psihotropo vielu iespaidā, neatka -
rīgi no konkrēto vielu daudzuma, ar savu rīcību būtiski apdraud citus ceļu
sa tik smes dalībniekus. Likuma grozījumi līdz šim nav radīti visdrīzāk tādēļ, ka
Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, narkotiskās vielas tiek patērētas ievērojamā dau -
dzumā un ar atbildības piemērošanu par šādu vielu iespaida konstatēšanu,
neatkarīgi no izlietoto vielu daudzuma, personas tiek mudinātas atturēties no
šādas rīcības.

Par iepriekšminēto publikāciju pētījuma autori vēlas arī norādīt, ka šī publi -
kācija tapusi vienas konkrētas, tiesā izskatītas lietas sakarā, un personas pārstāvis,
kurš personu pārstāvēja tiesas procesā (minētā raksta autors), norādīja, ka tiesa
nav ņēmusi vērā noteikumu Nr. 15 normas, kas nosaka narkotisko vielu iespaida
konstatēšanu. Rakstā pausts viedoklis, ka tiesas ir tikai konstatējušas narkotisko
vielu klātbūtni personas organismā, bet nav vērtējušas, vai personai ir bijis šo
vielu iespaids.
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Šajā sakarā pētījuma autori aplūkoja arī konkrēto tiesas nolēmumu un secināja,
ka tajā tiesa ir vērtējusi noteikumu Nr. 15 piemērošanu, tas ir, vai personai bija
konstatējams narkotisko vielu iespaids pēc klīniskiem simptomiem. Tiesa atzina,
ka personai tika konstatētas ne tikai narkotiskas vielas bioloģiskajā vidē (urīnā un
asinīs atrastas narkotiskās vielas), bet arī klīniskie simptomi (piem., sausa mēle, pa -
plašinātas acu zīlītes, vāja reakcija uz gaismu) uzrādīja narkotisko vielu iespaidu.
No minētā ārsts atzinumā bija izdarījis secinājumu, ka persona atrodas narkotisko
vielu iespaidā.327 Tādējādi pēc minētā tiesas nolēmuma ir redzams, ka tiesas vērtē -
jušas ne tikai to, vai vielas tikušas atrastas, bet vai tās radījušas arī iespaidu uz
personas rīcību. Līdz ar to pētījuma autori uzskata, ka minētajā publi kācijā tiesai
nepamatoti tiek pārmests, ka tā nav pareizi piemērojusi noteikumus Nr. 15.

Arī no citām pētījumā aplūkotajām iepriekšminētajām lietām pētījuma autori
secina, ka transportlīdzekļa vadītājiem šajās lietās tiek veikti gan klīniskie, gan
laboratoriskie izmeklējumi un tikai no šiem abiem izmeklējumiem kopumā tiek
izdarīts slēdziens par personas stāvokli.

Transportlīdzekļa vadīšana narkotisko vai citu apreibinošo vielu
iespaidā ir jānošķir no tiem gadījumiem, kad personai bioloģiskajā vidē
tiek konstatētas narkotiskās vielas, tomēr tās radušās medikamentu,
nevis apzinātās narkotisko vielu lietošanas rezultātā.

Ja transportlīdzekļa vadītājam ir konstatēts narkotisko, psihotropo, toksisko
vai citu apreibinošo vielu iespaids, kas radies medikamentu lietošanas rezultātā
(līdzīgi kā pie alkohola koncentrācijas konstatēšanas), ir piemērojama kodeksa
149.15 panta sestā daļa. Tiesa ir interpretējusi, ka vārds “lietošana” Ceļus satiksmes
likuma 43.5 pantā norāda uz narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu ar
nodomu. Proti, personai jāapzinās, ka tā lieto attiecīgās narkotiskās vai apreibi -
nošās vielas un vada transportlīdzekli šo vielu ietekmē. Minēto vielu lietošana ar
nodomu var izpausties arī tādējādi, ka persona lieto medikamentus, kuru sastāvā
atrodas narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās vielas, lai apreibinātos, un
vada transportlīdzekli, atrodoties šo vielu iespaidā. Savukārt, ja persona lieto
medikamentus, kurus tai ir izrakstījis ārsts un kuru sastāvā atrodas narkotiskās,
psihotropās vai citas apreibinošās vielas, un pēc šo medikamentu lietošanas vada
transportlīdzekli, personas rīcība nevar tikt kvalificēta pēc kodeksa 149.15 panta
piektās daļas. Pārkāpums, kas saistīts ar medikamentu lietošanu, paredzēts
kodeksa 149.15 panta sestajā daļā. Uz to norāda arī jau minētā CSL 43.5 panta otrās
daļas norma, kurā reglamentēta kārtība tādu personu nogādāšanai medicīnas
iestādē, par kurām ir pamatotas aizdomas, ka tās lietojušas narkotikas vai citas
apreibinošas vielas, nevis medikamentus, kuru sastāvā šādas vielas varētu atras -
ties. Personas slimība nav šo personu vainojams stāvoklis, tāpēc tādu medika -
mentu lietošana, ko persona izmanto veselības atgūšanai un kas atbilst ārsta
norādījumiem vai attiecīgajā situācijā bijuši objektīvi nepieciešami, un pēc tam to
apstiprinājis ārsta slēdziens, nevar tikt atzīta par narkotisko, psihotropo, toksisko
vai citu apreibinošo vielu, kas ietilpst medikamenta sastāvā, lietošanu.328
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Tā, piem., kādā lietā ārsts bija norādījis, ka tetrahidrokanabinola skābe ir
hašiša (marihuānas) metabolīts un urīnā varēja rasties pēc hašiša (marihuānas)
lietošanas. Hašišs (marihuāna) pieder pie narkotiskām vielām. Lietojot bezrecepšu
medikamentu Notta atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajām devām, cilvēka
bioloģiskajā vidē nevar uzrādīties tetrahidrokanabinola skābe urīnā un hašiša
(marihuānas) kanabinoīdi asinīs, kuri konstatēti ķīmiski–toksikoloģiskās izmeklē -
šanas rezultātos. Atrastās vielas asinīs un urīnā var konstatēt pēc hašiša (marihuā -
nas) lietošanas.329 Tādējādi, kaut arī persona tiesai norādīja, ka lietojusi zāles un
narkotiskās vielas bioloģiskajā vidē radušās no tām, tiesa, pamatojoties uz ārsta
atzinumu, šo personas viedokli uzskatīja par nepamatotu.

Citā lietā savukārt tiesa atzina, ka narkotiskās vielas personas bioloģiskajā vidē
radušās medikamentu lietošanas rezultātā atbilstoši ārstniecības personas norādī -
jumiem, nevis no apzinātas narkotisko vielu lietošanas.330

Savukārt narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās vielas, kuras konsta -
tējot transportlīdzekļa vadītājam iestājas atbildība, ir noteiktas Ministru kabineta
2005. gada 8. novembra noteikumos Nr. 847 “Noteikumi par Latvijā kontrolēja -
mām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem”,331 kā arī
likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”332 ir iekļau -
tas 1.–4. sarakstā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra
regulā Nr. 273/2004 “Par narkotisko vielu prekursoriem”.333 Šajos normatīvajos
aktos narkotiskās un citu vielas tiek apzīmētas vai nu ar pilniem nosaukumiem,
vai abreviatūrām, un tam, kā konstatētā narkotiskā viela tiek norādīta administra -
tīvā pārkāpuma materiālos, arī medicīniskās pārbaudes protokolā, nav būtiskas
nozīmes. Svarīgi, lai konkrēto narkotisko vielu var identificēt atbilstoši minētajam
regulējumam. Tā, piem., kādā lietā persona, kurai bija veikta medicīniskā izmeklē -
šana, norādīja, ka ķīmiski toksikoloģiskās izmeklēšanas rezultātos ir norādītas
noteikumu Nr. 847 pielikumos nenorādītas vielas, proti, 3,4–metilēndioksi -
metamfetamīns (MDMA) un 3,4–merilēndioksiamfetamīns (MDA). Tiesa atzina, kā,
noteikumu Nr. 847 pielikumos nav lietoti vielu apzīmējumi “3,4–metilēndioksi -
met amfetamīns” un “3,4–merilēndioksiamfetamīns”, bet tajos ir izmantotas
minēto narkotisko vielu nosaukumu abreviatūras “MDMA” un “MDA”.334 Tādējādi,
ja medicīniskajā dokumentācijā lietotais apzīmējums atbilst noteikumu Nr. 847
pielikumos norādītajām abreviatūrām, arī nelietojot pilnu narkotiskās vielas
nosaukumu, uzskatāms, ka viela ir identificējama un nav konstatējamas kļūdas
medicīniskās dokumentācijas noformēšanā.
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329 Administratīvās apgabaltiesas 03.04.2008. spriedums lietā Nr. P31082106, par kuru ar
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 15.08.2008.
lēmumu lietā Nr. SKA–475/2008 atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību. Nepublicēts.
330 Administratīvās apgabaltiesas 19.06.2009. spriedums lietā Nr. 1–650–08/17 (143/AA43–
1242–09/18). Pieejams: www.tiesas.lv
331 Ministru kabineta 08.11.2005. noteikumi Nr. 847 “Noteikumi par Latvijā kontrolējamām
narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem”. Latvijas Vēstnesis, Nr. 180,
10.11.2005.
332 Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Latvijas Vēstnesis, Nr. 331/332,
04.11.1998.
333 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 047, 18.02.2004.
334 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.05.2008. spriedums lietā
Nr. SKA–181/2008. Pieejams: http://tiny.cc/oorlw (skatīts 16.06.2010.).



Līdzīgi kā pie alkohola koncentrācijas konstatēšanas ārstniecības iestādē, arī
veicot pārbaudi, lai konstatētu narkotisko vielu esamību, ja persona ir tādā stā -
voklī, ka medicīnisko pārbaudi narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida kon -
sta tēšanai nevar veikt pilnā apjomā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu
iespaida klīnisko simptomu noteikšana ir apgrūtināta, ārsts novērtē konstatē jamos
klīniskos simptomus un veic laboratoriskos izmeklējumus divās dažādās biolo -
ģis kajās vidēs (noteikumu Nr. 15  22. punkts). Tiesa atzinusi, ka ir pie ļaujama
medicīniskās izmeklēšanas veikšana divās dažādās bioloģiskajās vidēs, t. i., asinīs
un urīnā, un ka no minētā regulējuma neizriet, ka personas atzīšanai par tādu, kas
ir narkotisko vielu iespaidā, būtu nepieciešams konstatēt narkotiskās vai psiho -
tropās vielas visās bioloģiskajās vidēs (līdzīgi jau iepriekš norādīts arī par
alkohola koncentrācijas konstatēšanu). Tieši otrādi, ievērojot narkotisko vielu
atšķi rīgās ķīmiskās īpašībās, arī sadalīšanās ātrumu dažādās vidēs, minēto notei -
kumu mērķis bija radīt tādu tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu visu aizliegto
narkotisko un psihotropo vielu efektīvu noteikšanu. Līdz ar to persona nevar at -
saukties, piem., uz to, ka tās asinīs nav atrasts tetrahidrokanabinols, tāpēc narko -
tisko vielu iespaids nav konstatējams, ja citā bioloģiskajā vidē tāds ir atrasts.335

Noslēdzot apskatu par tiesisko regulējumu un praksi lietās par transport -
līdzekļu vadīšanu alkohola un narkotisko vielu iespaidā, pētījuma autori vēlas
norādīt vēl uz kādu problēmu, kas izriet no lietā apskatītajām administratīvā
pārkāpuma lietām. Proti, gadījumā, ja policija, apstādinot transportlīdzekli, kons -
tatē personas reibuma stāvokli, kas pārsniedz likumā pieļaujamo, sastāda proto -
kolu un persona netiek nogādāta ārstniecības iestādē, rodas jautājums par perso nas
turpmāko rīcību, tas ir, vai personai ir atļauts turpināt ceļu. Kādā lietā konstatēts,
ka persona tikusi apturēta, tai veikta alkohola koncentrācijas pārbaude notikuma
vietā, tikusi sastādīta visa nepieciešamā dokumentācija, bet pēc tam persona, kā
izriet no tiesas sprieduma, iesēdusies savā transportlīdzeklī un turpi nājusi ceļu.336

Šajā sakarā pētījuma autori vēlas norādīt uz likuma “Par policiju” regulējumu, at bil-
stoši kuram policijas darbiniekam, pildot viņam noteiktos pie nākumus atbilstoši
dienesta kompetencei, ir tiesības nogādāt ārstniecības iestādēs vai mājoklī per so -
nas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā
zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai var nodarīt kaitējumu
apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, – nogādāt tās policijas iestādē
un turēt speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām
(12. panta pirmās daļas 9. punkts). No minētā izriet, ka, konstatējot personas
atrašanos alkohola reibuma stāvoklī, turklāt vadot transportlīdzekli, pēc autoru
ieskata, ir jāizvēlas viens no norādītajiem variantiem personas nogādāšanai vietā,
kurā tā ar savu rīcību nevar apdraudēt apkārtējo sabiedrību. Ja to nav iespējams
izdarīt, policijas darbiniekiem vismaz ir jāpanāk, lai personai ierodas pakaļ kāds
piederīgais, nevis jāļauj tai turpināt ceļu reibuma stāvoklī.

Pētījuma autori, protams, patur prātā, ka transportlīdzekļa vadītājam pašam ir
atbildība, vai ceļu turpināt vai ne, un, ja tas sēžas pie stūres, tam jāapzinās, ka tas
atkal izdarīs administratīvo pārkāpumu, tomēr arī policijai ir pienākums sabied -
riskās drošības nolūkā darīt visu iespējamo, lai persona ceļu šādā stāvoklī ne -
turpinātu. 
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335 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 09.03.2007. spriedums lietā
Nr. SKA–58/2007. Pieejams: www.tiesas.lv
336 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.03.2009. spriedums lietā
Nr. SKA–31/2009. Pieejams: www.tiesas.lv



6. nodaļa
Atļautā braukšanas ātruma neievērošana

CSN 112. punkts noteic, ka transportlīdzekļa vadītājam jābrauc ar ātrumu, kas
nepārsniedz noteiktos ierobežojumus, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti,
transportlīdzekļa un kravas īpatnības un stāvokli, kā arī ceļa un meteoroloģiskos
apstākļus (īpaši redzamību braukšanas virzienā). Atļautos ātrumus nosaka CSN
114.–117.5. punkts. 

Ceļu policijas rīcība, vainīgo saucot pie administratīvās atbildības par atļautā
braukšanas ātruma pārsniegšanu, ir nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā un
attaisnojama ar visas sabiedrības interesēm samazināt ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpumus, ņemot vērā to, ka Latvijā joprojām atļautā braukšanas ātruma pār -
sniegšanas dēļ tiek izraisīts liels ceļu satiksmes negadījumu skaits337 un ātruma
ierobežojumu neievērošana ir galvenais iemesls nelaimes gadījumiem ar smagām
sekām.338

No konstatētajiem pārkāpumiem aptuveni trešdaļa ir par atļautā ātruma pār -
sniegšanu. 2007. gadā ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēju skaits bija aptuveni
265 000, un no tiem atļauto ātrumu pārsniedza aptuveni 102 000. 2008. gadā
situācija bija līdzīga: gandrīz 300 000 pārkāpēju, un no tiem ātrumu pārsniedza
aptuveni 108 000.339

Vieni no lielākajiem konstatējamiem ātruma pārsniegšanas gadījumiem ir šādi:
pārsniegts par 108 km/h apdzīvotā vietā340, 104 km/h ārpus apdzīvotas vietas341,
65 km/h ārpus apdzīvotas vietas342 un 62 km/h apdzīvotā vietā343. 

Lai personu sauktu pie administratīvās atbildības atbilstoši LAPK 149.8 pantam,
nepieciešams konstatēt, ka tā pārsniegusi atļauto braukšanas ātrumu. LAPK 149.8

pantā paredzētie pārkāpumi ir formāli sastāvi, nevis reāli kaitīgi – ar tiem nav ne-
pieciešams radīt nedz materiālu kaitējumu, nedz kaitējumu citu personu vese -
lībai, un soda piemērošana saistīta vien ar braukšanas ātruma pārsniegšanu. 

Likumdevējs kaitīgumu vērtējis pēc pārsniegtā ātruma. Jo lielāks pārsniegtais
ātrums, jo lielāks kaitīgums tiek nodarīts. Turklāt būtiski ir tas, ar ko tiek pār -
sniegts un kādā vietā. Atkarībā no pārsniegtā braukšanas ātruma kategorijas, ar
kādu transportlīdzekli un kādā vietā pārkāpums tiek izdarīts, tiek noteikts LAPK
149.8 pantā paredzētais soda apmērs. 
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337 Administratīvās apgabaltiesas 06.02.2007. spriedums lietā Nr. A42313805 (143/AA43–
0576–07/5). Pieejams: www.tiesas.lv
338 Administratīvās rajona tiesas 31.03.2009. spriedums lietā Nr. A42628007. Pieejams:
www.tiesas.lv
339 Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības biroja
sniegtā informācija.
340 Administratīvās rajona tiesas 30.04.2009. spriedums lietā Nr. A42596007. Pieejams:
www.tiesas.lv
341 Šogad fotoradaru fiksētā ātruma rekords – 194 km/h. Pieejams: http://tiny.cc/5kc4d
(skatīts 25.08.2010.).
342 Administratīvās apgabaltiesas 18.06.2009. spriedums lietā Nr. A42566806 (143/AA43–
1496–08/22). Pieejams: www.tiesas.lv
343 Turpat.



Atbildība par braukšanas ātruma pārsniegšanu ir klasificēta atbilstoši tam, cik
daudz tiek pārsniegts atļautais ātrums. Šīs kategorijas ir šādas:

a) līdz 20 km/h;
b) no 21 km/h līdz 30 km/h;
c) no 31 km/h līdz 40 km/h;
d) no 41 km/h līdz 50 km/h;
e) no 51 km/h līdz 60 km/h;
f) vairāk par 60 km/h.
Savukārt prezumētais kaitīgums un soda apmērs katrā kategorijā ir atkarīgs

no tā, ar ko tiek pārsniegts ātrums:
b) motocikliem; 
c) tricikliem; 
d) kvadracikliem; 
e) vieglajiem automobiļiem; 
f) kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas; 
g) automobiļiem, kas velk piekabi; 
h) kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas; 
i) autobusiem;
j) traktoriem.
Turklāt papildus iepriekš minētajam apstāklim vēl arī pārkāpuma vieta

darbojas kā atbildību pastiprinošs apstāklis, atkarībā no tā, vai pārkāpuma vieta:
a) apzīmēta ar 518. ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums”; 
b) apzīmēta ar 528. ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”.
Par LAPK 149.8 pantā paredzētajiem pārkāpumiem paredzēti šādi soda veidi:

brīdinājums, naudas sods un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana. 
Latvijā ik pa laikam tiek palielināta sankcija par atļautā braukšanas ātruma

pārsniegšanu, kas salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm joprojām ir viena no
zemākajām.344 Arī Igaunijā ik pa laikam tiek grozīta un palielināta sankcija par
atļautā ātruma pārsniegšanu. Igaunijas Satiksmes likums 2009. gadā noteic, ka
par ātruma pārsniegšanu līdz 20 km/h, līdzšinējo 600 kronu vietā, ir jāšķiras no
1800 kronām (aptuveni Ls 81). Par ātruma pārsniegšanu robežās no 21 līdz 40 km/h
piemērojamais sods tika dubultots līdz 6000 kronām (apmēram Ls 270) vai jāšķi -
ras no braukšanas tiesībām līdz pat sešiem mēnešiem. Par ātruma pārsniegšanu
virs 40 km/h vainīgajam tika piemērots naudas sods 12 000 kronu (apmēram
Ls 539 ), arests vai arī auto vadīšanas tiesību atņemšana līdz vienam gadam.
Piemērojot naudas sodu vai arestu, nemainīga paliek papildu soda piemērošanas
iespēja – atņemt braukšanas tiesības uz laiku no viena līdz sešiem mēnešiem.345

Tomēr soda palielināšana par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu nevar
būt bezgalīga, jo tas jādara kontekstā ar visu administratīvo sodu sistēmu un
jāņem mērā sabiedrības dzīves līmenis. Pretējā gadījumā varētu samazināties
soda efektivitāte, jo sodu izpilde var kļūt neiespējama. Turklāt administratīvais
sods ir tikai viens no satiksmes drošības stiprināšanas elementiem.

Lai arī vairākkārtēja administratīva sodīšana par ātruma pārsniegšanu nav
pierādījums, tomēr tiesa vērtē, kāda ir vadītāja attieksme pret ātruma ierobežo -
jošo zīmju ievērošanu.
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344 Sods Latvijā par pārsniegtu ātrumu ir zemākais ES. Pieejams: http://tiny.cc/k0ehz (skatīts
05.07.2010.).
345 2009. gadā Igaunija palielina sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Pieejams: http://tiny.cc/1w6ue (skatīts 05.07.2010.).



Tajā pašā laikā transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst traucēt ceļu satiksmi, bez
vajadzības braucot ar pārāk mazu ātrumu, jo atbilstoši CSN 10. punktam ceļu
satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei
bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus.

Atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana ir jautājums, ar kuru katram vadītā -
jam nākas saskarties. Daži sabiedrības locekļi nevis ievēro noteikumus, bet ir
opozīcijā noteikumiem un cenšas izvairīties no to ievērošanas. Viņi lieto radaru
detektorus jeb tās sauktos ātrumu antiradarus, kas brīdina vadītāju par ceļu poli -
cijas veikto ātruma kontroli, un rezultātā vadītājam ir iespēja samazināt pār -
sniegto ātrumu un izvairīties no atbildības par izdarīto pārkāpumu. Ņemot vērā
šo neleģitīmo interesi, likumdevējs par šādu ierīču lietošanu transportlīdzekļa
vadītājam ir paredzējis administratīvo atbildību, kas noteikta LAPK 149.24 panta
17. daļā (sīkāk sk. 10. nodaļas 9. punktu).

6.1. Pārkāpuma subjekts

Pārkāpuma subjekts var būt tikai transportlīdzekļa vadītājs346. Tas izriet nevien
no LAPK 149.8 panta, bet arī no CSN 118.1. apakšpunkta – transportlīdzekļa
vadītājam aizliegts pārsniegt transportlīdzekļa izgatavotāja noteikto maksimālo
braukšanas ātrumu. 

Tā kādā lietā347 persona tika atbrīvota no atbildības par ātruma pārsniegšanu,
jo ar eksperta atzinumu tika pierādīts, ka tā nebija parakstījusi administratīvā
pār kāpuma protokolu. Apstākli, ka persona nevarēja vadīt automašīnu, apstipri -
nāja arī divi liecinieki. Līdz ar to tiesai radās pamatotas šaubas par personas vainu,
un konkrētajā gadījumā tās nebija iespējams novērst ar kādiem citiem pierādī -
jumiem, tāpēc rezultātā tās tika vērtētas par labu personai. 

6.2. Pārkāpuma konstatēšanas metodes 

CSL 43.4 pants paredz, ka noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu Valsts poli -
cija kontrolē ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm. Arī no LAPK 243. panta otrās
daļas izriet, ka administratīvā pārkāpuma faktus konstatē arī ar tehniskajiem
līdzekļiem, proti, ar braukšanas ātruma noteikšanas mērierīcēm. Tādējādi brauk -
šanas ātruma kontroles rezultāts ir uzskatāms par leģitīmu, ja kontroli veic
policijas amatpersona vai citas personas, kuras saskaņā ar likumiem un citiem
normatīvajiem aktiem ir tam pilnvarotas (CSN 7. punkts), un mērījumi tiek veikti
ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm. Braukšanas ātruma kontroles aparātu
mērījumi ir atzīstami par pierādījumiem.348
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346 CSL 1. panta 28. punkts: transportlīdzekļa vadītājs – fiziskā persona, kas vada transport -
līdzekli, tajā skaitā vadīšanas iemaņu pārbaudes laikā, kura notiek normatīvajos aktos no -
teiktajā kārtībā, vai apmāca vadīt transportlīdzekli personu, kurai nav atbilstošas kategorijas
transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Šis jēdziens attiecas uz personu, kura ir vadījusi
transport līdzekli līdz tam brīdim, kad šo transportlīdzekli sāk vadīt cita persona.
347 Administratīvās rajona tiesas 31.03.2009. spriedums lietā Nr. A42582607. Pieejams:
www.tiesas.lv
348 Administratīvās rajona tiesas 25.06.2009. spriedums lietā Nr. A42526807. Pieejams:
www.tiesas.lv



Valsts policijas izmantotajām ātruma kontroles mērierīcēm ir jāatbilst likumā
“Par mērījumu vienotību” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Lai
katru ātruma kontroles mērierīci atzītu par lietošanai derīgu, atbilstoši Ministru
kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas
līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas at -
zīmēm” un 2007. gada 9. janvāra noteikumiem Nr. 40 “Noteikumi par valsts metro -
loģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” ātruma mērierīcēm katru
gadu ir jābūt verificētām. Mērīšanas līdzekļu verificēšanas pozitīvu rezultātu
apstiprina, izdarot īpašu atzīmi uz mērīšanas līdzekļa vai izsniedzot verificēšanas
sertifikātu.

Šādas verificēšanas prasības mērķis ir aizsargāt no neprecīzu un nepareizu mē -
rī jumu negatīvajām sekām, kā arī, lai iegūtie pierādījumi būtu precīzi un ticami.
Saskaņā ar likumu “Par mērījumu vienotību” prasību neievērošanas gadījumā
fiziskās un juridiskās personas ir saucamas pie atbildības (LAPK 99. pants).
Turklāt visas darbības, kuru rezultātā tiek pārkāptas šā likuma prasības un no tei -
kumi, jāaptur, jāierobežo vai jāpārtrauc likumos noteiktajā kārtībā. Ātruma kon -
tro les mērierīces, kuras nav verificētas, nav izmantojamas mērījumu veikšanai, un
ar šādu mērierīci iegūtie pierādījumi var tikt atzīti par nepieļaujamiem.349

Atkarībā no tā, kāda veida mērierīce tiek izmantota, transportlīdzekļa vadītājs
tiek administratīvi sodīts par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, apturot
vai arī neapturot transportlīdzekli.

Transportlīdzekļa vadītājs tiek apturēts, ja kontroli veic ar rokas vai auto -
mašīnā iebūvētu radaru. Šādos gadījumos transportlīdzekļa vadītājs gandrīz uz -
reiz uzzina par fiksēto pārkāpumu, viņam ir tiesības izteikties, un viņš saņem
sastādīto pārkāpuma protokolu–lēmumu.

Arī neapturot transportlīdzekli, var fiksēt pārkāpumu par atļautā braukšanas
ātruma pārsniegšanu. Par izdarīto pārkāpumu netiek paziņots brīdī, kad tas tiek
fiksēts, bet gan daudz vēlāk. Ātrumu fiksē ar fotoiekārtām vai videoiekārtām
(fotoradari).

6.3. Saukšana pie administratīvās atbildības

Lai personu varētu atzīt par vainīgu pārkāpuma izdarīšanā, jāvērtē, vai tran -
sportlīdzekļa vadītāja vadītā transportlīdzekļa ātrums fiksēts normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un vai ceļu policija ir pierādījusi transportlīdzekļa vadītāja
vainu pārkāpuma izdarīšanā.

Vērtējot tiesu praksi, nākas secināt, ka privātpersonu pieteikumos tiesā minētie
argumenti lielākoties ir līdzīgi. Tie galvenokārt saistīti ar radara mērījumu neuzrā -
dīšanu, radara tehniskajām iespējām, pārmetumiem par ceļu policijas darbinieku
sastādīto dokumentu prioritāti attiecībā pret transportlīdzekļu vadītāju snieg -
tajiem paskaidrojumiem, utt. 

Plašas diskusijas izraisa arī ar fotoradaru fiksēto pārkāpumu lietvedības tiesis -
kums un atbilstība Satversmei. Tiesībsargs pašreizējā kārtībā konstatējis būtiskus
trūkumus un aicinājis izstrādāt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos,
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349 Tomēr tiesa varētu šādus pierādījumus atzīt par pieļaujamiem, ja ātruma pārsniegšanu
apliecina citi pierādījumi, turklāt pēctermiņa verificēšanā atzīts, ka aparāts joprojām ir
tehniski derīgs un precīzs, un nav objektīvi konstatējams, ka pārbaudes veikšanas brīdī tas
būtu bijis tehniski nederīgs. 



kas novērstu iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus.350 Tiesībsargs to kon statēja
jau 2009. gadā, tomēr līdz šim nekas būtiski nav mainīts.

6.3.1. Ar fotoradaru fiksētā atļautā ātruma pārkāpuma lietvedība
CSL 43.6 pants nosaka īpatnības administratīvo pārkāpumu procesā attiecībā uz

pārkāpumiem, kuri fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli.
Savukārt pašu kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus (fotoradarus), nosaka
Ministru kabineta 2006. gada 22. augusta noteikumi Nr. 694 “Tehnisko līdzekļu
(fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība”.351

Ar fotoradaru fiksētā informācija tiek nodota atbildīgajai Valsts policijas amat -
personai tiešsaistes datu pārraides režīmā vai ne retāk kā reizi diennaktī. Pēc
fiksētās informācijas izskatīšanas un informācijas par transportlīdzekli un tā īpaš -
nieku (turētāju, valdītāju) pārbaudes Valsts policijas amatpersona pieņem lēmumu
par naudas soda piemērošanu. 

CSL nenosaka lēmuma pieņemšanas termiņus, līdz ar to uz to attiecas LAPK
vispārīgais princips par administratīvā soda uzlikšanu ne vēlāk kā četru mēnešu
laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas (37. pants). Informāciju par pieņemto
lēmumu ievada transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Protokolu–lēmumu
ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta pa pastu ierak -
stītā sūtījumā uz transportlīdzekļa turētāja vai īpašnieka personas deklarēto (vai
norādīto) dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi. CSL normās ir nostiprināta tā
sauktā transportlīdzekļa turētāja vai īpašnieka iepriekšējā gādība par sev pie -
derošo transportlīdzekli. 

Ar fotoradaru fiksētais atļautā braukšanas ātruma pārkāpums tiek noformēts
citādi, nekā tas tiek darīts, ja pēc pārkāpuma konstatēšanas transportlīdzekļa
vadītājs tiek apturēts. Pastāv šādas atšķirības:

1. Par izdarīto pārkāpumu netiek paziņots brīdī, kad tas tiek fiksēts, bet gan
vēlāk. Administratīvā pārkāpuma protokols tiek sastādīts bez transport -
līdzekļa vadītāja klātbūtnes, un personai, kas izdarījusi administratīvo pār -
kāpumu, protokolu nav iespējams parakstīt un sniegt tūlītējus paskaidro -
jumus.

2. Netiek norādītas ziņas par pārkāpēja personību, bet gan transportlīdzekļa
marka un valsts reģistrācijas numurs. Protokolā–lēmumā netiek norādīta
konkrēta persona (vārds, uzvārds), kas veikusi pārkāpumu. No tā izriet arī
citas konsekvences:
a) pieņemot protokolu–lēmumu, netiek uzklausīta iespējami vainīgā per sona; 
b) netiek norādītas citas personu raksturojošas ziņas: netiek ņemts vērā

izdarītā pārkāpuma raksturs, pārkāpēja personība, viņa vainas pakāpe,
mantiskais stāvoklis, atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi;

c) par pārkāpumu piemēro tikai minimālo sodu un tikai naudas sodu, jo,
nezinot pārkāpuma subjektu, iestāde nevar izdarīt lietderības apsvē rumus;

d) protokolu–lēmumu nosūta nevis transportlīdzekļa vadītājam, kas izda rījis
pārkāpumu, bet gan transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādī tajam
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350 Tiesībsarga 15.09.2009. atzinums “Par sodīšanas sistēmu ar fotoradaru fiksētiem pārkā -
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14.06.2010.).
351 Ministru kabineta 22.08.2006. noteikumi Nr. 694 “Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai
videoiekārtu) izmantošanas kārtība”. Latvijas Vēstnesis, Nr. 138, 30.08.2006.



turētājam vai, ja turētājs nav norādīts, – transportlīdzekļa īpašniekam (val -
dī tājam);

e) protokolā–lēmumā netiek noteikts, kam būtu jāmaksā naudas sods;
f) lai arī lēmumā–protokolā noteiktas tiesības to apstrīdēt, tomēr nav kon -

sta tējams subjekts, kas var izmantot šīs tiesības.
3. Protokols–lēmums ir derīgs bez sodu piemērojušās amatpersonas paraksta.
4. Ar fotoradaru fiksēto informāciju par pārsniegto braukšanas ātrumu glabā,

kamēr stājas spēkā pieņemtais lēmums, taču ne mazāk kā sešus mēnešus no
informācijas fiksēšanas brīža.

5. Persona var iepazīties ar mērījumiem, jo protokolam–lēmumam pievieno
fotogrāfiju, kurā redzams trans portlīdzeklis un tā valsts reģistrācijas nu -
mura zīme.

Ņemot vērā fotoradaru lietošanas uzsākšanas laiku un administratīvo tiesu pār -
slodzi, līdz pētījuma veikšanai tiesā vēl nebija izveidojusies stabila tiesu prakse
par vairākiem diskutabliem jautājumiem lietās, kurās ātrums fiksēts ar fotoradaru.

Diskutablie jautājumi rodas no tā, ka ar fotoradaru iegūtā informācija ļauj
konstatēt vienīgi to, ar kādu transportlīdzekli izdarīts pārkāpums, bet nevis kura
persona konkrēti to izdarījusi, kā arī tiesiskais regulējums ir tāds, kas nenosaka
pienākumu ceļu policijai to noskaidrot. 

No CSL 43.6 panta otrās un trešās daļas izriet, ka ar ceļu policijas sastādīto
protokolu–lēmumu tiek sodīts vadītājs. Par 149.8 panta pārkāpumiem administra -
tīvi sodīt var tikai ar administratīvo aktu. Lai valsts pārvalde varētu ietekmēt privāt -
personas tiesības un brīvību, tas jādara tai juridiski korektā veidā un, pamatojo -
ties uz likumu. Administratīvais akts ir viens no izplatītākajiem veidiem kā valsts
pārvalde ietekmē privātpersonas tiesības un brīvību. Viena no adminis tratīvā akta
pazīmēm ir adresāts – individuāli noteikta persona vai personas (APL 1. panta
trešā daļa). Pretēji šim noteikumam protokolā–lēmumā netiek norādīta konkrēta
persona, pamatojoties uz CSL 43.6 panta trešo daļu.

Pēc vispārīgajiem administratīvā procesa noteikumiem lēmums bez adresāta
nebūtu atdzīstams par administratīvo aktu, taču likumdevējs ar speciālo tiesību
normu CSL ir noteicis citādu kārtību. Tomēr arī likumdevēja izdotajiem notei -
kumiem jāatbilst vispārējiem tiesību principiem, noteiktajam regulējumam jābūt
ar leģitīmu mērķim, samērīgam, un tam pēc iespējas jābūt saudzīgākam pret
privātpersonu.

CSL 43.6 pantā ietvertās konstrukcijas mērķis ir leģitīms – ierobežot atļautā
brauk šanas ātruma pārsniegšanu, tomēr tas nebūtu atzīstams par samērīgu un
mazāk ierobežojošu.

Ņemot vērā, ka konkrēts pārkāpuma subjekts nav zināms, protokols–lēmums
tiek nosūtīts transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam. Ne visos gadījumos tran -
sportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks ir vadītājs, jo īpašnieks var būt arī juridiska
persona. Līdz ar to attiecībā uz transportlīdzekļa turētāju vai īpašnieku protokols–
lēmums nebūs administratīvais akts, bet tikai tehniski procesuāls dokuments
(infor matīva vēstule), ko nosūta, lai transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks zinātu,
ka ar viņa transportlīdzekli ir izdarīts konkrēts pārkāpums un nākotnē tam var
iestāties likumā noteiktās sekas.

Tikai attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāju protokols–lēmums būtu atzīstams
par administratīvo aktu. Tomēr, ņemot vērā, ka iestāde nenoskaidro transport -
līdzekļa vadītāju un viņam arī nenosūta protokolu–lēmumu, kā arī protokola–
lēmuma adresāts ne vienmēr ir transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks, jo nav

110

ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA LIETVEDĪBA CE.U SATIKSMĒ



pār kāpuma subjekts, ir iespējami gadījumi, ka par tā esamību patiesais vadītājs
tā arī neuzzina. 

6.3.1.1. Transportlīdzekļa turētāja vai īpašnieka tiesības

Tiesības pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu ir no -
teiktas LAPK 279. pantā, proti, lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pār -
sūdzēt persona, par kuru tas pieņemts, kā arī cietušais.

Kā iepriekš minēts, par pārkāpuma subjektu var būt tikai un vienīgi fiziska per-
sona, kas pārkāpuma brīdi vadīja transportlīdzekli. CSL 43.6 pantā netiek prezu -
mēts, ka transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks automātiski ir vadītājs, jo turētājs
vai īpašnieks var būt arī juridiska persona. Līdz ar to protokola–lēmuma sastādī -
šanas brīdī iestādei nav zināms pārkāpuma subjekts.

Transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks nav arī atzīstams par cietušo, lai gan
naudas soda nesamaksāšanas gadījumā iestājas CSL 43.6 panta septītajā un asto -
tajā daļā noteiktās sekas. Atbilstoši tiesiskajam regulējumam transportlīdzekļa
īpašniekam mantisks zaudējums radīsies kā vēlākas sekas tam, ja transport -
līdzekļa vadītājs nesamaksās uzlikto naudas sodu noteiktajos termiņos. Vienīgi
tad Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdarīs atzīmi par aizliegumu
līdz naudas soda samaksai veikt valsts tehnisko apskati transportlīdzeklim, ar
kuru izdarīts pārkāpums. Tātad atļautā braukšanas ātruma noteikumu pārkāpuma
brīdī transportlīdzekļa īpašnieks nav cietušais, jo tam nerodas tiešas mantiskas
sekas no transportlīdzekļa vadītāja pieļautā braukšanas ātruma noteikumu admi -
nistratīvā pārkāpuma.352

Līdz ar to protokola–lēmuma izdošanas brīdī nav zināms subjekts, kurš varētu
izmantot likumā formāli nostiprinātās apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas tiesības.
Izņēmums būtu tad, ja turētājs vai īpašnieks (fiziska persona) piesakās iestādē un
apgalvo, ka viņš personīgi arī vadījis transportlīdzekli.353

Lai arī transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks var nebūt pārkāpuma subjekts,
protokola–lēmuma neizpildes gadījumā tam var iestāties likumā noteiktās tiesis -
kās sekas – naudas soda nesamaksāšanas gadījumā transportlīdzekļa, ar kuru
izdarīts pārkāpums, turētājam vai īpašniekam aizliegts veikt valsts tehnisko ap -
skati un to reģistrēt, kā arī naudas soda nesamaksāšanas gadījumā, no viņa ir
piedzenams naudas sods. Izņēmums no šiem diviem noteikumiem ir apstāklis, ka
pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka (turētāja,
valdītāja) valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ. Šāds gadījums varētu
būt, ja, piem., pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis bijis nozagts. 

Pamatojoties uz lēmumu, ar kuru trešajai personai piemērots naudas sods, tran -
sportlīdzekļa turētāja vai īpašnieka transportlīdzeklim aizliegts veikt valsts teh -
nisko apskati un reģistrēt to transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts
reģistrā. Šis aizliegums ir lēmuma izpildes sekas, kuras izriet no likuma un nav
saistītas ar iestādes atsevišķi veiktu faktisko rīcību vai izdotu administratīvo aktu.
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352 Sal. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 05.09.2008. lēmumu lietā
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Nepublicēti.
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šanās noteikumu pārkāpšanu lēmums tika pieņemts attiecībā uz SIA “X” transportlīdzekli.
Tiesā vērsās J. L., norādot, ka viņš neatzīst pārkāpumu. Tiesa secināja, ka tas apliecina, ka
kon krētajā vietā un laikā J. L. ir novietojis transportlīdzekli un ka viņš ir pārkāpuma subjekts.



CSL 43.6 panta septītajā un astotajā daļā noteiktās sekas transportlīdzekļa
turētājam vai īpašniekam tiek pamatotas ar principu, ka katram augstas bīsta -
mības objekta turētājam vai īpašniekam tas jālieto ar rūpību (sal. LAPK 9. pantu –
“Paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka (valdītāja) administratīvās atbildības
īpatnības var noteikt citos likumos”). 

Pēc pašreizējās tiesu prakses, ja transportlīdzekļa īpašniekam radušās sekas,
ko radījusi trešās personas darbība vai bezdarbība, viņam ir tiesības civilproce -
suālā kārtībā vērsties pret vainīgo transportlīdzekļa vadītāju un piedzīt no viņa
transportlīdzekļa īpašniekam radītos zaudējumus – par samaksāto naudas sodu 
u. c. zaudējumiem, kas ir cēloniskā sakarā ar transportlīdzekļa vadītāja darbību vai
bezdarbību. Šāds zaudējumu atlīdzinājuma pamats varētu būt arī CSL 44. pants,
kā arī Civillikuma normas. Taču transportlīdzekļa īpašniekam nav tiesību iesniegt
pieteikumu tiesā administratīvi procesuālā kārtā.

Transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks var apstrīdēt un pārsūdzēt tikai
lēmumu, ar kuru konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājs nemaksā. Lēmumu par
administratīvā soda uzlikšanu transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks nevar
pārsūdzēt, jo viņš netiek pieņemts par transportlīdzekļa īpašnieku, bet gan par
vadītāju.354 Turklāt CSL 43.6 panta sestās daļas normas mērķis ir nevis sodīt
transportlīdzekļa īpašnieku par transportlīdzekļa vadītāja pieļauto pārkāpumu,
bet gan nodrošināt lēmuma, kas stājies spēkā, izpildi. Aizliegums līdz naudas
soda samaksai veikt valsts tehnisko apskati transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts
pārkāpums, un reģistrēt to transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir
lēmuma piespiedu izpildes sekas, nevis lēmuma tiešas tiesiskās sekas. Turklāt
piespiedu izpilde ir piemērojama vienīgi tad, kad lēmums par administratīvā soda
uzlikšanu ir pieņemts, stājies spēkā, ir izpildāms, bet nav izpildīts labprātīgi.
Savu kārt lēmuma izpilde ir pārbaudāma sūdzības kārtībā – saskaņā ar APL 361.
panta piekto daļu.

6.3.1.2. Vainīgās personas noskaidrošanas pienākums

Iepriekšminēto problēmjautājumu uzskaitījuma atslēgatbilde uz visiem šiem
diskutablajiem jautājumiem ir vainīgās personas noskaidrošana.   

Ātruma pārsniegšanas pārkāpuma lietvedība tiek veidota tāda pati kā stāvē -
šanas pārkāpuma fiksēšanas un sodīšanas gadījumā. Arī stāvēšanas pārkāpuma
gadījumā iestāde nenoskaidro konkrēto vadītāju, un transportlīdzekļa turētājs vai
īpašnieks nevar pārsūdzēt lēmumu, ar kuru vadītājs tiek saukts pie atbildības, ja
vien tas nepiesakās kā vadītājs.355 Tas ir samērīgi un pieļaujami, ja vainīgās per -
sonas noskaidrošana ir neiespējama, vai arī tas ir nesamērīgi.

Stāvēšanas pārkāpuma gadījumā prasība noskaidrot vainīgo personu būtu ne -
sa mērīga, jo nav ne tehnisku iespēju, ne arī citu saprātīgu iespēju, lai noskaidrotu
transportlīdzekļa vadītāju, kas veicis pārkāpumu. Taču tas nebūtu attiecināms uz
braukšanas ātruma pārsniegšanu, jo ir gan tehniskas, gan praktiskas iespējas to
izdarīt. Arī pārkāpuma bīstamība un likumā paredzētās tiesiskās sekas ātruma
pasniegšanas gadījumā ir daudz smagākas nekā stāvēšanas pārkāpuma gadījumā.
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354 Sk. Administratīvās rajona tiesas 24.04.2009. lēmumu par N. C. pieteikumu un Admi -
nistra tīvās apgabaltiesas 10.09.2009. lēmumu Nr. A7023309/18. Nepublicēti.
355 Sk. Administratīvās rajona tiesas tiesneses 25.08.2009. lēmumu, pārbaudot sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “X” pieteikumu par Ķekavas novada pašvaldības policijas 22.07.2009.
lēmuma Nr. 510. atcelšanu. Nepublicēts. 



Konkrētās personas (administratīvā aktā adresāta) noskaidrošana ir viens no
būtiskajiem faktiem, kas iestādei jānoskaidro pirms tā izdod administratīvo aktu.
Vainīgās personas noskaidrošana ļautu ievērot virkni būtisku noteikumu (piem.,
uzklausīšanas pienākumu, soda apmēra noteikšanu, ņemot vērā atbildību mīksti -
nošus un pastiprinošus apstākļus). Pašreizējais regulējums pat nedod iespēju
transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam pieradīt savu nevainīgumu. Protokols–
lēmums tiek izsūtīts tādā formā, kas netieši liek nevis līdzdarboties, bet uzreiz
samaksāt uzlikto naudas sodu. CSL paredz tikai to, ka transportlīdzekļa turētājs
vai īpašnieks :

1) samierinās vai atzīst savu vainu un samaksā piespriesto naudas sodu;
2) nepiekrīt un apstrīd/pārsūdz lēmumu, ar kuru konstatējams, ka transport -

līdzekļa vadītājs nemaksā.
Pašreizējais regulējums transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam nedod

iespēju norādīt iestādei vainīgo personu, jo likumdevējs CSL nav noteicis ceļu
policijai pienākumu būt aktīvai vainīgās personas noskaidrošanā, ja transport -
līdzekļa turētājs vai īpašnieks norāda, ka cita persona ir vadījusi transportlīdzekli.
Tiek uzskatīts, ka transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam ir jāsamaksā naudas
sods, un, ja pārkāpumu ir izdarījusi cita persona, tas no vainīgās personas civil -
procesuālajā kārtībā var atgūt nepamatoti uzspiesti samaksāto naudas sodu. Ņemot
vērā tiesiskuma, nevainīguma prezumpcijas, soda mērķa un citus administratīvā
procesa un administratīvā pārkāpuma procesa principus, kā arī no tiesas procesa
ekonomijas un efektivitātes viedokļa, šāda pieeja nav pareiza.

Pastāv saprātīga un samērīga iespēja, kā, ievērojot būtiskus administratīvā
procesa un administratīvā pārkāpuma lietvedības pamatelementus, varētu veikt
atļautā braukšanas ātruma pārkāpuma fiksēšanas lietvedību, ja pārkāpums tiek
veikts ar fotoradaru. Likumos būtu jāparedz šādi gadījumi:

1) transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks samierinās vai atzīst savu vainu un
samaksā piespriesto naudas sodu;

2) transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks nepiekrīt protokolam–lēmumam un
atzīst sevi par transportlīdzekļa vadītāju;

3) transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks nepiekrīt protokolam–lēmumam un
norāda konkrētu, identificējamu, eksistējošu un iestādei sasniedzamu per -
sonu, kas vadījusi tās transportlīdzekli. Šajā gadījumā iestāde lemj par nepie-
ciešamākā un lietderīgākā lēmuma pieņemšanu. Ja norādīto personu iestāde
nevar identificēt un atrast, kā arī turētāja vai īpašnieka liecības par norādīto
personu ir apšaubāmas, tad sekas iestājas transportlīdzekļa turētājam vai
īpašniekam. Tas pamatojams tādējādi, ka transportlīdzekļa turētājam vai
īpašniekam kā augstas bīstamības objekta valdītājam ir konkrēti jāzina, kas
vada tā transportlīdzekli, un nepieciešamības gadījumā tam ir jāspēj no -
rādīt un pierādīt šo faktu.

Pirmajā gadījumā transportlīdzekļa turētāja vai īpašnieka rīcība uzskatāma par
vainas atzīšanu, par ko arī pienākas sods. Tomēr ne vienmēr šajā gadījumā tran -
sportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks kā persona varētu būt vainīgs, bet iemesli,
kāpēc tas neizmanto tiesību aizsardzības līdzekļus, varētu būt visdažādākie. Savu
tiesību izmantošana ir brīvprātīga, līdz ar to, neizmatojot savas tiesības apstrīdēt,
personai ir jāpacieš radušās tiesiskās sekas.    

Otrajā gadījumā transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks atzīst, ka konkrētajā
vietā un laikā vadījis transportlīdzekli, līdz ar to iestājas lietā kā pārkāpuma
subjekts. No tā brīža viņš var izmantot visas likumā noteiktās tiesības, kā arī no
tā brīža rodas pienākums pildīt visus pienākumus. 
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Trešajā gadījumā transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks nepiekrīt proto -
kolam–lēmumam un norāda personu, kas vadījusi tā transportlīdzekli. Uzklausot
gan transportlīdzekļa turētāju vai īpašnieku, gan vadītāju un ievērojot visus
administratīvā procesa un administratīvā pārkāpuma lietvedības noteikumus,
iestāde sauc pie atbildības norādīto personu. Izvērtējot gan ar tehniskajām ierī -
cēm fiksētos faktus, gan visu personu liecības, iestāde var pieņemt objektīvu un
tiesisku lēmumu par personas administratīvu sodīšanu. 

Nebūtu pamatots arguments, ka iestādei būtu neiespējami pierādīt norādītās
personas vainu. Saskaņā ar Civillikuma noteikumiem transportlīdzeklis ir augstas
bīstamības objekts, un katram transportlīdzekļa turētajam vai īpašniekam kā
kārtīgam un rūpīgam saimniekam ir jāzina, kas lieto tā transportlīdzekli, un būtu
jāspēj iesniegt pārliecinošus pierādījumus. Ja tas nav ar nepieciešamo rūpību iztu -
rējies pret savu transportlīdzekli un nespēj iesniegt pārliecinošus pierādījumus
par vadītāju, tad tam ir jārēķinās ar likumā noteiktajām sekām. Arī no Civillikuma
2347. panta otrās daļas neizriet automātiska paaugstinātas bīstamības objekta
atbildība.356 Tas satur atrunas, proti, ja arī īpašnieks uzvedies neattaisnojoši, atbil -
dību par nodarīto zaudējumu var prasīt kā no personas, kas lietojusi paaugsti -
nātas bīstamības avotu, tā arī no tā valdītāja, ņemot vērā, cik katrs vainīgs.
Tādē jādi par likumā noteiktajām sekām varētu runāt tikai gadījumā, ja transport -
līdzekļa turētājs vai īpašnieks ļaunprātīgi un bez objektīviem iemesliem izvairās
līdzdarboties vainīgās personas noskaidrošanā. Šīs sekas tāpat vien nedrīkstētu
attiecināt uz transportlīdzekļa turētāju vai īpašnieku. Ja valsts ir izdarījusi visu
iespējamo, bet īpašnieka darbības liedz noskaidrot pārkāpumu izdarījušās per -
sonas identitāti, kā galējais līdzeklis būtu pieļaujama īpašnieka sodīšana.

Arī tiesa norāda, ka, ņemot vērā iepriekšminēto, transportlīdzekļa, kas ir pa -
aug stinātas bīstamības avots, īpašnieks ir atbildīgs par tā īpašumā esošo tran -
sportlīdzekli un tā nodošanu citām personām, kā arī īpašniekam ir jāzina, kas
konkrētajā gadījumā bijis transportlīdzekļa vadītājs.357

Turklāt transportlīdzekļa turētāja vai īpašnieka līdzdarbības pienākums izriet
arī no LAPK 149.4 panta,358 kas paredz atbildību par ziņu nesniegšanu par transport -
līdzekļa tiesisko lietotāju.  

Igaunijā transportlīdzekļa īpašniekam ir prasība trīs mēnešu ilgumā saglabāt
datus par personu, kurai transportlīdzekļa īpašnieks vai atbildīgais lietotājs auto -
mašīnu iedevis lietošanā. Šī prasība palīdz labāk identificēt konkrētā satiksmes
negadījuma transportlīdzekļa vadītāju, un īpašnieks vairs nevarēs apgalvot, ka
neatceras, kuram attiecīgajā laikā nodevis lietošanā savu transportlīdzekli.359
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356 Civillikuma 2347. panta otrā daļa noteic, ka tam, kura darbība saistīta ar paaugstinātu bīsta -
 mību apkārtējiem (transports, uzņēmums, būvniecība, bīstamas vielas u. tml.), ir jāatlī dzina
zaudējumi, ko nodarījis paaugstinātas bīstamības avots, ja viņš nepierāda, ka zau dējums
radies nepārvaramas varas dēļ, ar paša cietušā nodomu vai viņa rupjas neuzmanības dēļ. Ja pa-
augstinātas bīstamības avots izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma bez viņa
vainas, citas personas prettiesisku darbību rezultātā, par nodarīto zaudējumu atbild šī persona.
357 Sk. Administratīvās rajona tiesas 24.04.2009. lēmumu par N. C. pieteikumu. Nepublicēts.
358 LAPK 149.4 pants “Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana”: Par ziņu nesniegšanu
par transportlīdzekļa tiesisko lietotāju uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam
(valdītājam, turētājam) – fiziskajai vai juridiskajai personai – no trīsdesmit līdz simt latiem.
359 2009. gadā Igaunija palielina sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Pie -
ejams: http://tiny.cc/1w6ue (skatīts 05.07.2010.).



Vācijā administratīvo pārkāpumu lietas izskata vispārējās jurisdikcijas tiesas.
Savukārt tās lietas, kurās transportlīdzekļa īpašnieks, pēc tam kad ir saņēmis ceļu
policijas lēmumu un fotoradara fotogrāfiju, norāda īsto vadītāju, izskata admi -
nistra tīvās tiesas.

Pastāv arī iespēja iestādei ar tehniskajiem līdzekļiem piedalīties pierādījumu
no drošināšanā, lai pierādītu norādītās personas vainu. Tas ir atkarīgs tikai no tā,
ar kāda veida un ar kādām iespējām ir aprīkoti fotoradari. Tā jau ir valsts pār -
valdes izšķiršanās, kādu tiesiskuma un pieradīšanas līmeni tā vēlas nodrošināt.
Tomēr tas nevar būt tāds, lai varētu rasties šaubas par valsts centieniem nodro -
šināt pēc iespējas objektīvāku un tiesiskāku lietas izlemšanu. Pašlaik Latvijā iz -
mantotie radari fiksē tikai transportlīdzekļa marku un valsts reģistrācijas numuru,
tomēr citās valstīs izmanto radarus, kas sniedz plašāku informāciju, tādējādi
nodrošinot ievērojami lielāku tiesisko un pierādīšanas līmeni. Līdz ar to būtu
izvērtējams, kāda veida radari tiek pirkti par nodokļu maksātāju līdzekļiem. Tiem
noteikti ir jāsniedz pēc iespējas lielākas iespējas noskaidrot patiesos lietas ap -
stākļus. Ne vienmēr vieglākais ceļš ir tiesiskākais.
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360 Pieejams: http://benjy.free.fr/forum/radar.jpg (skatīts 15.07.2010.).

Fotoradara uzņēmums Francijā, pēc kura transportlīdzekļa vadītāja noskaidrošanas
stadijā iespējams to identificēt.360



Arī Lietuvā fotoradari fiksē ne vien transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkā -
pums, bet arī tā vadītāju. Attiecīgi –, ja fotoradars ir fiksējis pārkāpumu, policija
transportlīdzekļa īpašniekam nosūta paziņojumu. Minētājā paziņojumā ir norādīts
laiks, kad īpašniekam jāierodas policijā un tiks izskatīts jautājums par soda pie -
mērošanu. Policijas darbiniekiem ir jāidentificē, t. i., jānoskaidro, vai īpašnieks
un persona, kuru ir fiksējusi kamera, ir viena un tā pati persona. Gadījumā, ja tajā
redzama cita persona, īpašniekam ir divas iespējas:

1) ziņot policijai, kura ir tā persona, kas vadījusi transportlīdzekli pārkāpuma
brīdī, un tā tiks sodīta;

2) atteikties ziņot, kas ir tā persona, kura vadījusi transportlīdzekli pārkāpuma
brīdī. Tādā gadījumā sods tiks uzlikts īpašniekam.361

Arī civilprocesa ietvaros transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam ir jāpie -
rāda norādītās personas vaina. Tikpat labi to var darīt administratīvā pārkāpuma
procesa ietvaros, tikai labums no tā ir daudz lielāks: no vienas lietas netiek radītas
divas tiesvedības, pie atbildības tiek saukta vainīgā persona un tiek ievēroti visi
administratīvā pārkāpuma lietvedības noteikumi. No tā ieguvējs ir gan valsts
pārvalde, gan arī sabiedrība.

Tas, ka otrajā un trešajā gadījumā privātpersonai ir jādod iespēja nepiecieša -
mības gadījumā aizstāvēt savas intereses, izriet no tā, ka ir iespējamas tehniskas
(fiksē ātrumu transportlīdzeklim, kas braucis pirms sodītā auto) un cilvēciskas
kļūdas (nepareizi uzstādīts radars). To atzīst pati ceļu policija – lai arī “fotoradars
fiksē ātrāko braucēju, tomēr varot gadīties visādi. Jāņem vērā cilvēciskais faktors,
informāciju apstrādā cilvēks, un kļūdīties ir cilvēcīgi.”362

Lai gan tehnisko līdzekļu izmantošana policijas darbā ir progresīvs, efektīvs un
atbalstāms solis, diemžēl tiesiskais regulējums, izmantojot tos ceļu satiksmes uz -
raudzībā, neatbilst Satversmē nostiprinātajiem tiesiskas un demokrātiskas valsts
principiem (tiesiskuma principam, taisnīguma principam un nevainīguma pre -
zump cijai).363 Tam uzmanību pievērsis arī kāds Vācijas federālās zemes Ziemeļ -
reinas–Vestfālenes tiesnesis, kas 2010. gada beigās pārstājis sodīt par braukšanas
ātruma pārsniegšanu pieķertos cilvēkus, paziņojot, ka fotoradari bieži uzstādīti
nepamatoti un pašvaldības tos vienkārši izmanto sava budžeta piepildīšanai.
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361 Tiesībsarga 15.09.2009. atzinums “Par sodīšanas sistēmu ar fotoradaru fiksētiem pār -
kāpumiem”. Pieejams: http://www.tiesibsargs.lv/lat/petijumi_un_viedokli/viedokli/ (skatīts
14.06.2010.).
362 Fotoradaru karte – palīgs vadītājiem vai policijai? Pieejams: http://www.knl.lv/raksti/478/
(skatīts 11.06.2010.).
363 Tiesiskas un demokrātiskas valsts principi balstās uz to, ka sabiedrībā pastāv līdzsvars
starp pamatvērtībām un tiesību realizāciju. Valdības pieņemtajiem lēmumiem jārada
pārliecība, ka tie pieņemti, ievērojot taisnīguma principu, lai tādējādi samazinātu interešu
konflikta iespējamību. Valsts pārvaldei demokrātiskā un tiesiskā valstī sabiedrības uzticētās
funkcijas jāpilda godīgi, efektīvi un taisnīgi, tās rīcībai jāatbilst likumiem. Sk. Satversmes
tiesas 24.03.2000. sprieduma lietā Nr. 04–07(99) “Par Ministru kabineta 1999. gada 30. no-
vembra lēmuma “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “WINDAU” Bauskas koģenerācijas
stacijā ieguldīto ārvalstu investīciju aizsardzību” (protokols Nr. 67, 38. paragrāfs) 1. punkta
atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, Ministru kabineta iekārtas likuma 3. nodaļai,
likuma “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” 1. panta pirmajai daļai, Enerģētikas
likuma 41. pantam, likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 8. panta
pirmajai un ceturtajai daļai un likuma “Par akciju sabiedrībām” 49. pantam” secinājumu daļas
3. punktu. Latvijas Vēstnesis, Nr. 113/114, 29.03.2000.



Tiesnesis paziņoja, ka tas ir tikai attaisnošanas viļņa sākums, jo viņš ar foto -
radariem pieķertos nesodīs, līdz Vācijas likumdevēji nebūs pārskatījuši kā, kāpēc
un kur šie līdzekļi tiek izmantoti.364 Lai arī šāda tiesneša kā tiesību piemērotāja
rīcība ir ļoti diskutabla, tomēr tā akcentē, ka ceļu policijas rīcībai jābūt tiesiskai
un jāatbilst labai pārvaldībai. 

Tāpēc protokols–lēmums būtu jādefinē kā uzaicinājuma vēstule transport -
līdzekļa turētājam vai īpašniekam sniegt paskaidrojumus par to, kurš vadījis tā
transportlīdzekli. Ja transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks to atstāj bez ievē -
rības, iestājas pirmais gadījums, bet, ja seko aktīva rīcība, – otrais vai trešais
gadījums. 

Lai arī šāda regulējuma mērķis ir leģitīms – ierobežot atļautā braukšanas ātruma
pārsniegšanu –, tomēr nedot iespējas transportlīdzekļa turētājam vai īpašnie kam
aizstāvēt savas tiesības nozīmē nesamērīgi tās ierobežot, ierobežot arī LAPK 
260. pantā nostiprinātās tiesības iepazīties ar visiem lietas materiāliem, sniegt
paskaidro jumus, iesniegt pieprasījumus un izteikt lūgumus, piedalīties lietas
izskatīšanā, iesniegt papildinājumus un izteikt lūgumus, kā arī pārsūdzēt lietā
pieņemto lēmumu. Regulējums nesasniedz arī administratīvā soda mērķi (LAPK
22. pants). Konkrētajam regulējumam ir alternatīvas, kas mazāk ierobežo privāt -
personu tiesības un nodrošina citu likumā noteikto nosacījumu ievērošanu – sav -
laicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katras lietas apstākļus, izlemt
lietu stingrā saskaņā ar likumu, nodrošināt pieņemtā lēmuma izpildi, kā arī no -
skaidrot cēloņus un apstākļus, kas veicina administratīvo pārkāpumu izdarīšanu,
novērst pārkāpumus, audzināt pilsoņus likumu ievērošanas garā un nostiprināt
likumību (LAPK 237. pants).

Sabiedrībai ir tiesības prasīt, lai iestāde pieņem taisnīgu un tiesisku lēmumu.
Tas neizslēdz privātpersonas līdzdarbības pienākumu. Jau līdz šim tiesas ir atsau -
kušās uz šo personas pienākumu.365 Tādējādi nav tiesisku argumentu, lai pama -
totu, kāpēc iestādei nebūtu jāveic APL 59. pantā noteiktās darbības, kas vērstas uz
pārkāpuma izdarītāja noskaidrošanu. Administratīvajā procesā nav iedomājams,
ka iestāde varētu rīkoties pasīvi attiecībā uz faktu konstatēšanu, ja tā grib pieņemt
administratīvo aktu, kurš ietekmē privātpersonas tiesību un interešu lauku.
Iestādei ir jāpierada argumenti, uz ko tā balsta savu lēmumu. Ei incumbit probatio,
qui dicit, non, qui negat (lat. val.) – pierādījuma smagums balstās uz to, kas ap -
galvo, nevis uz to, kas noliedz. Ievērojot tiesību principus un administratīvā soda
mērķi, ceļu policijai būtu jānoskaidro vainīgā persona, un privātpersonai jālīdz -
darbojas. Pierādīšanas pienākumam jābūt sadalītam samērīgi. Šāda kārtība saska -
nētu arī ar fotoradaru izmantošanas mērķi, – nevis pieķert un sodīt pēc iespējas
vairāk autovadītāju, bet gan noteiktā vietā samazināt transportlīdzekļu plūsmas
ātrumu, tā veicinot satiksmes drošību.366

Likumdevējs ir noteicis soda leģitīmo mērķi, proti, sodīt pārkāpumu izdarījušo
(vainīgo) personu, lai aizsargātu citu cilvēku dzīvību un veselību. Līdz ar to poli -
cijas darbiniekam, konstatējot, ka ar fotoradaru ir fiksēts pārkāpums, ir pienā -
kums noskaidrot pārkāpumu izdarījušo personu. Pašreiz noteiktais pieradīšanas
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364 Vācijas tiesnesis atsakās sodīt atļautā braukšanas ātruma pārkāpējus. LETA, 11.11.2010.
365 Administratīvās apgabaltiesas 09.05.2007. spriedums lietā Nr. A42241005 (143/AA43–
0586–07/14). Pieejams: www.tiesas.lv
366 Fotoradaru karte – palīgs vadītājiem vai policijai? Pieejams: http://www.knl.lv/raksti/478/
(skatīts 11.06.2010.).



standarts neatbilst nevainīguma prezumpcijas principam un taisnīguma princi-
pam, jo nenodrošina konkrētās personas vainas objektīvu pierādīšanu. Arī pierādī -
šanas standartam ir jāatbilst tiesiskas un demokrātiskas valsts principiem. 

6.3.1.3. Izvairīšanās no soda

Vēl viena konsekvence, kas izriet no tā, ka netiek noskaidrots pārkāpuma sub -
jekts, ir tāda, ka par pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoradaru),
neapturot transportlīdzekli, piemēro tikai naudas sodu. Lai gan administratīvā
atbildība par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu ir paredzēta LAPK 149.8

pantā, CSL 43.6 panta otrajā daļā minētā norma atbilst tikai LAPK 149.8 panta
ceturtajā daļā un sestajā līdz septiņpadsmitajā daļā noteiktajam, jo šīs panta daļas
paredz, ka transportlīdzekļa vadītājam uzliek attiecīgās daļas sankcijā paredzēto
naudas sodu, bet tas ir pretrunā ar:

1) LAPK 149.8 panta pirmajā līdz trešajā daļā un piektajā daļā noteikto, ka
transportlīdzekļa vadītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek attiecīgās daļas
sankcijā paredzēto naudas sodu;

2) LAPK 149.8 panta astoņpadsmitajā līdz divdesmit ceturtajā daļā noteikto,
ka transportlīdzekļa vadītājam uzliek attiecīgās daļas sankcijā paredzēto
naudas sodu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz attiecīgās
daļas sankcijā paredzēto laiku.

Persona daļēji tiek atbrīvota no soda. Tādējādi atkarībā no pārkāpuma konsta -
tēšanas metodes (rokas radars vai fotoradars) par vienu un to pašu pārkāpumu,
kam ir vienāda sabiedriskā bīstamība, iestāde piemēro dažādas sankcijas. 

Vienlīdzības princips liedz valsts institūcijām izdot tādas normas, kas bez sa -
prātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos
un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. Vienlīdzības princips pie -
ļauj un pat prasa atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas atšķirīgos ap -
stākļos, kā arī vienādos apstākļos, ja tam ir objektīvs un saprātīgs pamats.367

Vien  līdzība Satversmes 91. panta izpratnē nenozīmē nivelēšanu.368 Tiek prasīts
vie  nādi izturēties tikai pret personām, kas atrodas patiešām vienādos un salīdzi -
nāmos apstākļos.369 Personas, kas izdarījušas pārkāpumu, par kuru atbildība
paredzēta LAPK 1498. pantā, ir vienādos un salīdzināmos apstākļos. Tādējādi arī
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atbildībai (sodam) par izdarīto pārkāpumu ir jābūt vienādai. Ja ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumu atbildība, par kuru ir noteikta LAPK 149.8 pantā, ir izdarījis
transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs, atšķirīgai attieksmei atkarībā no pārkā -
puma fiksācijas veida nav saskatāms saprātīgs pamats.370

6.3.2. Ātruma kontroles mērierīces atbilstība noteiktajām prasībām
Braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces ir pierādīšanas līdzekļi, kas noteikti

LAPK, un fakti (ziņas par faktiem), kas ir iegūti un procesuāli nostiprināti ar šiem
līdzekļiem, var kalpot par pierādījumiem administratīvā pārkāpuma lietā. Ja ceļu
policija nevarētu izmantot mērierīces un ja ar tām iegūtie mērījumi netiktu atzīti
par pierādījumiem, tā nevarētu saukt pie administratīvās atbildības nevienu brauk -
šanas ātruma pārkāpēju, proti, tā nebūtu tiesīga piemērot LAPK 149.8 pantu.371

Tomēr, lai mērījumi tiktu atzīti par pieļaujamiem un ticamiem pierādījumiem,
katrai mērierīcei, ko savā darbā izmanto ceļu policija, ir jāatbilst normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām. To apliecina kompetentās iestādes izsniegti sertifi -
kāti. Derīgs mērierīces sertifikāts ir būtisks pierādījums, ko tiesa pārbauda jeb -
kurā lietā. CSL un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi neietver tikai
for mālas prasības, kuru ievērošanai nebūtu nozīmes vai būtu maza nozīme. Brauk -
šanas ātruma noteikšanas pareizība ir būtiska gan iespējamam pārkāpējam (ar to
tiek pierādīta viņa vaina pārkāpumā), gan arī sabiedrībai, kura ir ieinteresēta, lai
ceļu satiksmes kontrolē tiktu pareizi noskaidroti fakti, tostarp braukšanas ātrums,
lai arī citi ceļu satiksmes dalībnieki tiktu pasargāti no pārkāpumiem. 

Reti ir gadījumi, kad mērierīcei tās lietošanas brīdī ir beidzies sertifikātā norā -
dītais derīguma termiņš, tomēr gadījumos, kad tas tiek konstatēts, tas var izrādī -
ties būtisks arguments, lai fiksēto faktu  atzītu par nederīgu. Ja mērierīce ātruma
fiksēšanas brīdī nav verificēta Ministru kabineta noteiktajā termiņā un tāpēc
atzīstama par neverificētu, uzskatāms, ka tās mērījumi nav precīzi un ticami, līdz
ar to nav arī pieļaujami kā pierādījums, jo pastāv kļūdas iespējamība ātruma
noteikšanā, kas var radīt kļūdu administratīvā pārkāpuma sastāva noteikšanā.372

Vienlaikus, ņemot vērā, ka šāda veida pierādījums nav pieļaujams tieši tādēļ, ka
nepastāv normatīvajā aktā noteiktais formālais tā ticamības kritērijs, būtu jāiz -
vērtē, vai pēctermiņa verificēšana var post factum apstiprināt radara rādījumu
ticamību un tādējādi ietekmēt attiecīgā pierādījuma pieļaujamību. 

Tiesa attiecina prasību par verifikāciju ne tikai uz ceļu policijas, bet arī uz privāt-
personas izmantotajām mērierīcēm. Tomēr neatkarīgi no tā, vai privātpersonas
tranportlīdzekļa ātruma spidometrs būs verificēts, to neizmantos jebkurā gadījumā
par pierādījumu, jo tas nekad nebūs verificēts tieši likumā noteiktajā kārtībā kā,
piem., policijas radari.

Pēc tiesas ieskata, pat gadījumā, ja pieteicēja vadītās automašīnas spidometra
rādījums atšķīrās no policijas inspektora uzrādītā automašīnas fiksētā ātruma,
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tas vēl nepierāda, ka pieteicējs braucis ar atļauto braukšanas ātrumu, jo auto -
mašīnas spidometrs nav likumā noteiktā kārtībā verificēts, tādēļ tas nav atzīstams
par pierādījumu.373

Jāuzsver, ka tiesa nepārbauda un nenosaka mērierīču tehniskās iespējas, līdz
ar to tā noraida visas transportlīdzekļa vadītāju pretenzijas pret radaru tehnis -
kajām iespējām. Nevis tiesas, bet likumdevēja kompetencē ir noteikt, kādiem stan -
dartiem un kritērijiem mērierīcei ir jāatbilst. Tiesa šajā ziņā neizdara apsvērumus
likumdevēja vietā, un tā neizdara secinājumus par ticamību.374

Nevar piekrist apgalvojumam, ka likumdevējs ir pietiekami apsvēris pie šobrīd
pastāvošā tehnoloģijas attīstības līmeņa iespējamos un nepieciešamos faktu kon -
statēšanas līdzekļus, paredzot arī ļoti konkrētas prasības mērīšanas līdzekļiem. Ne
visi ceļu policijas izmantotie pārkāpumu fiksējošie tehniskie līdzekļi sniedz
vienādu informācijas daudzumu. Ir braukšanas ātruma noteikšanas radari, kas
tikai fiksē ātrumu, bet ir arī tādi, kas veic video ierakstīšanu, tādējādi nodrošinot
papildu ticamību fiksētajam ātrumam un konkrētās personas vainai. Līdz ar to
pastāv diezgan liela pierādīšanas līdzekļu segregācija attiecībā uz atļautā brauk -
šanas ātruma fiksēšanu. Valstij būtu pēc iespējas vairāk jānodrošina tas, ka ceļu
policija izmanto ar video vai foto iespēju nodrošinātus radarus, tādējādi izslēdzot
sabiedrībā valdošās runas375 par ceļu policistu godprāta trūkumu, fiksējot brauk -
šanas ātrumu.

6.3.3. Ceļu policista kvalifikācija radaru lietošanai
Ne tikai braukšanas ātruma noteikšanas mērierīcei jāatbilst noteiktajām prasī -

bām, bet arī tās lietotājam jābūt apveltītam ar noteiktām zināšanām un prasmēm.
Likumdevējs nav noteicis prasību, ka policistam darbam ar ātruma mērītājiem

ir jābūt īpašam sertifikātam vai licencei. Tomēr policijas darbiniekam, kurš ir
pilnvarots veikt braukšanas ātruma kontroli uz ceļa, ir jābūt likumā noteiktām
kompetencēm un prasmēm, kas nepieciešamas darbam ceļu policijas amatper -
sonas amatā, tostarp prasmei rīkoties ar ātruma mērītājiem.376 Ceļu policijas
darbiniekiem ir jānokārto ieskaite par radara lietošanas kārtību.377

Tā kādā lietā uz tiesas sēdi izsauktā ceļu policijas darbinieka profesionalitāte
mērierīces lietošanā tiesai radīja pamatotas šaubas. Neraugoties uz to, ka ceļu
policijas pārstāvis norādīja, ka ceļu policijas inspektori ir apmācīti rīkoties ar
radaru “Stalker”, ka viņiem regulāri tiek izskaidroti jaunākie normatīvie akti un no-
tiek mācības, no ceļu policijas darbinieku sniegtajām liecībām tiesa secināja, ka
inspek tors nav iepazinies ar pārvietojamā radara “Stalker” rokas operatora eksplua -
tācijas instrukciju, nespēj argumentēt faktu, kāpēc radara mērījuma pieļaujamā
kļūda ir 7 km/h un kādos dokumentos šis fakts ir atspoguļots, nezina visus
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mērījumu ietekmējošos faktorus. Tas tiesai radīja pamatotas šaubas par viņa
profesionali tāti, spēju un kompetenci izvērtēt radara uzrādītos ātruma mērījumus
un precīzi noteikt konkrēto transportlīdzekli, kura ātrumu uzrāda radars “Stalker”.
Ceļu policijas pārstāve tiesā nevarēja arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu, ka
konkrētais inspektors ir apmācīts rīkoties ar radaru “Stalker”. Tiesai radās šaubas,
ka inspektors, uzsākot darbu ar radaru, ir nokārtojis ieskaiti.378

Kopsakarā ar citiem pierādījumiem ceļu policijas darbinieka neprofesionalitāte
var būt būtisks apstāklis, lai iestādes lēmumu atzītu par prettiesisku. Līdz ar to
ceļu policijai būtu jāveic darbinieku papildu apmācības. Šaubas par to var novērst
mērījumu veikšana ar mērierīci, kas aprīkota ar video vai foto iekārtu. 

6.3.4. Ātruma mērījumu precizitāte un to ietekmējošie apstākļi
Katrā gadījumā, veicot mērījumu, no radara fiksētā ātruma tiek atskaitīta kāda

ātruma mērvienība, lai iegūtu maksimāli pareizu un tiesisku rezultātu. Kļūdas
diapazons ir noteikts katram radaram, un tas tiek norādīts radara sertifikātā.
Katram radaram tas var atšķirties, un tas var atšķirties atkarībā no tā, ar kādu
ātrumu pārvietojas transportlīdzeklis. Veicinot privātpersonas tiesisko aizsar -
dzību un nosakot pārkāpuma sastāvu, iespējamās kļūdas koeficents tiek atņemts
no fiksētā ātruma un noteikts minimālais braukšanas ātrums.379 Kļūda ekspluatā -
cijas apstāk ļos var būt, piem., 2 km/h380, 3 km/h, 5 km/h381, 7 km/h.382

Līdzās jau konstanti noteiktai mērījumu kļūdai ir vēl citi apstākļi, kas var
ietekmēt mērījumu precizitāti un ticamību. Katrā lietā tad arī tiesa tos vērtē. Piem.,
radara “Stalker” rokas operatora ekspluatācijas instrukcijā norādīts, ka dažādi
cilvēku un dabas izraisīti traucējumi var sagrozīt mērījuma rezultātus vai tos
pavājināt. Kā radara mērījumus ietekmējošie faktori ir minēti apvidus, lietus,
elektriskie traucējumi, kustīgie priekšmeti braukšanas līdzeklī, citu avotu iejauk -
šanās un strāvas piegāde.383

Tiesu praksē transportlīdzekļu vadītāji visbiežāk min dažus apstākļus, kuri,
viņu prāt, ietekmē ar radaru veikto mērījumu precizitāti:

1. satiksmes intensitāte. Transportlīdzekļa vadītāji uzskata, ka tās rezultātā
ātrums tiek fiksēts nevis viņiem, bet kādam līdzās braucošajam citam transport -
līdzeklim, kā arī iebilst, ka intensīvā satiksmes plūsmā nav iespējams pārkāpt
atļauto braukšanas ātrumu.

Ja lietā rodas strīds par satiksmes intensitāti, tiesa vērtē satiksmes intensitāti
konkrētajā vietā un laikā no paziņojumiem un pieteicēja paskaidrojumiem, kā arī
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no tiesneša personīgās pieredzes attiecībā uz faktisko satiksmes intensitāti kon -
krētajā ceļa posmā.384

Visbiežāk nākas saskarties ar divu viedokļu sadursmi. Iestāde norāda, ka nav
bijis cita transportlīdzekļa vai arī satiksmes intensitāte nav bijusi tāda, kas varētu
traucēt fiksēt ātrumu konkrētajam transportlīdzeklim. Savukārt transportlīdzekļa
vadītājs norāda uz cita transportlīdzekļa esamību vai arī uz tādu satiksmes inten -
sitāti, kas var traucēt. Šādā gadījumā tiesa vērtē šādas satiksmes intensitātes
iespējamību un piešķir lielāku ticamību viena vai otra dalībnieka paskaidro ju -
miem. Satiksmes intensitāti var apliecināt arī ar citiem pierādījumiem.

Praksē ir lietas, kad vadītājs atzīstas atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanā,
bet ne tādā apmērā kā fiksēts administratīvā pārkāpuma protokolā. Tas tiek
pamatots ar satiksmes intensitāti konkrētajā vietā un laikā. Piem., kādā lietā ceļu
policija bija fiksējusi ātrumu 150 km/h, savukārt vadītājs atzinies, ka braucis ar
120–125 km/h, jo, ņemot vērā pa Jelgavas šoseju braucošo transportlīdzekļu kus -
tības intensitāti vakara stundās, attīstīt ātrumu 150 km/h ir praktiski neiespējami.
Tiesa piešķīra vadītāja paskaidrojumiem ticamību. Tiesa atzina par ticamu
vadītāja argumentu, ka viņš nav varējis pārsniegt noteikto braukšanas ātrumu
protokolā norādītajā apmērā uz ceļa esošās transportlīdzekļu kustības intensitātes
dēļ. Turklāt tiesa ņēma vērā, ka vadītājam nebija nolūka, norādot, ka viņš braucis
ar 125 km/h, izvairīties no atbildības, jo viņš godīgi atzinies.385

Administratīvo pārkāpumu atklāj ne tikai ar mērierīces palīdzību, bet arī
vizuāli.386 Tā kādā lietā tiesa uzskatīja, ka nav pamata apšaubīt vienu radara
mērījumu kā pierādījumu divu motocikla vadītāju saukšanai pie administratīvās
atbildības, ja ir pierādīts, ka ātruma fiksēšanas brīdī abi motocikli braukuši blakus
vienādā ātrumā.387

Ļoti bieži pieteikumos tiesā kā galvenais arguments tiek norādīts, ka ātrums ir
fiksēts nevis viņam, bet citam transportlīdzeklim, kas braucis ātrāk. Tiesas pozī -
cija ir tāda: ja vien lietā nav pierādījumu par ceļu policijas darbinieka neobjekti -
vitāti, tiek uzskatīts, ka būtu neloģiski, ja policijas inspektors, vizuāli uztvēris, ka
transportlīdzekli, kas pārvietojas ar ievērojami lielāku ātrumu, nekā tas pieļau -
jams, apdzen cits transportlīdzeklis, kura braukšanas ātrums šādā situācijā būtu
vēl lielāks, neveiktu arī apdzenošā transportlīdzekļa apturēšanu.388 Līdz ar to, ja
transportlīdzekļa vadītājs nevar iesniegt tam pierādījumus un citi lietā esošie
pierādījumi neliek apšaubīt ceļu policijas darbinieka norādītos faktus, nav pamata
apšaubīt konstatēto pārkāpumu.

Par nepamatotiem vai maznozīmīgiem pierādījumiem atzīti transportlīdzekļu
vadītāju argumenti, kas saistīti ar autovadītāju pieredzi un skatīšanos spidometrā.
Tā kādā lietā tiesa norādīja, ka par ticamu pierādījumu lietā nevar būt arguments,
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ka 25 gadu autovadītāju pieredze un ātruma izjūta ļauj noteikt, ka persona brau -
kusi ar atļauto ātrumu. Tas ir tikai pieņēmums. Lai gan tiesa atzina, ka, daudzus
gadus vadot automašīnu, personai rodas zināma ātruma izjūta, tomēr šo faktu
nevar atzīt par nozīmīgu pierādījumu lietā, ja attiecīgos faktus tieši vai netieši ne-
apstiprina citi pierādījumi. Ātruma izjūta ir atkarīga no tā, kādā ātrumā brauc citas
automašīnas, kā arī no laika apstākļiem, ceļa seguma, diennakts laiku u. tml.389

Turklāt tiek noradīts, ka transportlīdzekļa vadītājam, kura automašīnas ātrums
tiek mērīts, nav iespējams ar sajūtām vai citādā veidā uztvert radara starojumu un
tādējādi – konkrēto mērījuma fiksēšanas brīdi.390

Par nepamatotu atzīts arī secinājums, ka transportlīdzekļa vadītājs kontrolē
braukšanu, nepārtraukti skatoties spidometrā, lai noteiktu savu braukšanas ātrumu.
Autobraucēji, piedaloties ceļu satiksmē, savu uzmanību sadala gan uz braukšanu,
gan ceļa zīmju norādījumiem, situācijas novērtējumu, kā arī dažādām blakus
lietām.391

Citā lietā par ticamiem pierādījumiem netika atzītas personas spējas noteikt
ātrumu pēc motora skaņas.392

Tomēr būtiski atzīmēt, ja transportlīdzekļa vadītājam pastāv šaubas, vai fiksē -
tais ātrums ir fiksēts tieši viņa vadītajam transportlīdzeklim, tad tas būtu norā -
dāms uzreiz, protokola sastādīšanas brīdī. Pēc tiesas ieskata, jebkurai liecībai un
proto kolā ierakstītam personas paskaidrojumam, kas apstiprināts uzreiz pēc
notikuma, ir lielāka ticamība, nekā liecībai vai paskaidrojumiem, kas tapuši vēlākā
laika posmā. Argumentu izvirzīšana pēc soda uzlikšanas vērtējama kā savdabīga
aiz stāvības pozīcija.393 Šo atziņu gan nevarētu vispārināt, jo ne vienmēr adminis -
tra tīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas brīdī transportlīdzekļa vadītājs var
apzināt un formulēt visus būtiskos apstākļus. Tos var konstatēt arī vēlāk. Tomēr
uz personas viedokli, kas sniegts notikuma vietā, kad norisinās aktīva komunikā -
cijas starp personu un policijas darbiniekiem, var vairāk paļauties kā uz patiesos
lietas apstākļus atspoguļojošu, nekā uz vēlāk iesniegtu personas viedokli par
lietas apstākļiem.

Pārmetumi ceļu policijai turpināsies tik ilgi, kamēr par garantu mērījumu pa -
reizībai tiks uzskatīts ceļu policijas darbinieka ieņemamais amats un neieintere -
sētība. Šie divi lielumi tomēr nav objektīvi standarti, jo nereti publiskajā vidē
izskan informācija par policistu kukuļņemšanas gadījumiem. Ekonomikas krīzes
apstākļos šis risks tikai pieaug.394 Ja mērījumi tiktu apstiprināti ar foto vai video
ierakstiem, noteikti tiktu kliedētas transportlīdzekļu vadītāju šaubas par ceļu poli -
cijas darbinieku kļūdām vai ļaunprātību. Rezultātā ieguvējs būtu visa sabiedrība,
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kā arī pati ceļu policija un tiesa, jo privātpersonas nevērstos iestādē un tiesā,
pamatojoties uz subjektīviem apsvērumiem, bet vērstos tikai tādos gadījumos,
kad pastāvētu objektīvi pierādījumi par lēmuma prettiesiskumu.

Uz šādu nepieciešamību nevienu vien reizi ir norādījusi arī tiesa. Kādā lietā
tiesa norādīja: tā kā radars nav aprīkots ar video un foto ieraksta iespējām, lietā
nav objektīvu pierādījumu – ierakstu, kas ļautu izdarīt secinājumus par to, vai
pieteicējs ir vai nav vadījis transportlīdzekli ar protokolā norādīto ātrumu.395 Citā
lietā tiesa norādījusi: mērierīci “Stalker” varēja ietekmēt cits transport līdzek lis,
kas, atbilstoši tiesas izdarītajiem secinājumiem un pieteicēja norādītajam, pār -
vietojās ar lielāku ātrumu nekā pieteicēja vadītais transportlīdzeklis, un tāpēc,
veicot mērījumu tuvu braucošiem transportlīdzekļiem, ir iespējama situā cija, ka
policijas darbinieks var vienkārši kļūdīties, bet šo kļūdu nav iespējams nekādā
veidā pārbaudīt.396

2. klimatiskie laika apstākļi, kas nav ļāvuši precīzi noteikt konkrēto tran -
sport līdzekli.

Tā kādā lietā tiesa atzina, ka policijas darbinieki, kurus rudens tumsā apžilbina
pretimbraucoša transportlīdzekļa gaismas, faktiski nevar konstatēt ne automašī -
nas numuru, ne, iespējams, arī, automašīnas marku. Arī tas, ka policijas auto -
mašīnai, lai sekotu iespējamam pārkāpējam, bija jāizdara apgriešanās manevrs,
ļauj izdarīt pieņēmumu, ka ceļu policijas darbinieki pārkāpēja automašīnu varēja
pazaudēt no redzeslauka.397

Citā lietā, pēc tiesas ieskata, apstākļi – lietus, vētra, intensīva satiksme, līku -
mains un kalnains attiecīgais ceļa posms – var būt traucēklis ātruma noteikšanai
ar radaru, un tādos apstākļos ir grūti pārvietoties ar ātrumu 128 km/h. Ceļu poli -
cija šādus apstākļus nav noliegusi, turklāt lēmumā tos vispār nav vērtējusi. Minē -
tais rada šaubas par to, vai braukšanas ātrums ir noteikts pareizi.398

3. mērījuma veikšanas veids, kas var būt par iemeslu mērījuma kļūdai.
Nereti transportlīdzekļu vadītāji norāda uz mērījumu veikšanas veidu, tomēr

tiesas nostāja šajā jautājumā ir diezgan konstanta. Tā kādā lietā tiesa noraidīja
argumentus, ka ar ātruma mērījumu uzrādītais ātrums ir lielāks, ja tas tiek mērīts,
ceļu policijas darbiniekam atrodoties nost no ceļa. Tiesa norādīja, ka ātruma
uzņemšanas leņķis pret kustībā esošo objektu palielina kļūdu, tomēr šis faktors
samazina patieso ātrumu, nevis to palielina. Patiesais ātrums var būt pat lielāks.
Tiesa arī noraidīja pieteicēja minētos argumentus par konkrētā radara noraidītā un
saņemtā signāla izkliedi, kas palielina iespēju fiksēt citu transportlīdzekli, nevis
to, pret ko vērts radara stars. Kā arguments kalpoja radara verifikācija.399
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6.3.5. Ātruma mērījuma uzrādīšana
Tiesu praksē nereti transportlīdzekļu vadītāji norāda tiesai, ka viņiem nav ticis

uzrādīts mērījumu rezultāts un arī pats radars. Līdz ar to tiek izteiktas šaubas, vai
ātruma noteikšanā inspektors vispār ir izmantojis radaru. Radara mērījumu ne -
uzrādīšana tiek saistīta arī ar APL 54., 61. panta,400 5. panta un LAPK 260. panta
pārkāpumu – liegšanu iepazīties ar lietas materiāliem.401 Tiek norādīts arī tas, ka
tādējādi tiek veicināta policijas patvaļa. Ja kontroles rezultāts nav pieejams, tas
nevar būt leģitīms.402

Attiecībā uz šiem argumentiem tiesa ir norādījusi: tā kā ar ātruma mērierīci
ātrums tiek tikai noteikts, bet fiksēts tas tiek administratīvā pārkāpuma protokolā,
kurā tas tiek ierakstīts, tāpat arī policijas darbinieka rakstveidā noformētajos ziņo -
jumos, tad kontekstā ar veikto braukšanas ātruma kontroles mērījumu personas
tiesības iepazīties ar lietas materiāliem tiek īstenotas, personai iepazīstoties ar
administratīvā pārkāpuma protokola saturu un policijas darbinieku rakstveidā
sniegtajiem ziņojumiem.403

Ātruma mērierīces rādījuma uzrādīšana tiesību normās nav paredzēta kā obli -
gāts nosacījums administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanā. Tas vien, ka
personai netiek uzrādīts radara mērījums, nevar būt pamats pārsūdzētā lēmuma
atcelšanai. Ir jāvērtē visi konkrētās lietas apstākļi kopumā.404 Tajos gadījumos,
kad netiek izmantota slēptā transportlīdzekļu ātruma kontroles metode un per -
sona uzreiz izsaka policijas darbiniekam šaubas par fiksētā braukšanas ātruma
pareizību, policijas darbiniekam būtu jāuzrāda personai mēraparāta mērījums ar
fiksēto ātrumu uzreiz pēc transportlīdzekļa apturēšanas, lai izslēgtu personas
šaubas par mēraparāta fiksēto braukšanas ātrumu.405 Savukārt gadījumos, ja
ātrums fiksēts ar slēpto transportlīdzekļu ātruma kontroles metodi, nav iespējams
uzreiz parādīt attiecīgo radara mērījumu apturētā transportlīdzekļa vadītājam.406

Tomēr tiesu praksē ir konstatējami arī izņēmumi par fiksētā ātruma mērījumu
uzrādīšanas obligātumu. Tā kādā lietā apgabaltiesa atzina par nepareizu atbildē -
tāja un pirmās instances tiesas spriedumā pausto uzskatu, ka normatīvo aktu
prasības neparedz policijas darbinieka pienākumu uzrādīt pārkāpējam braukšanas
ātruma mērierīces rādījumu. Gan LAPK 260. pantā, gan APL 61. pantā ir noteiktas
personas tiesības iepazīties ar visiem lietas materiāliem, tas attiecināms arī uz
braukšanas ātruma kontroles mērierīču rādījumiem. Administratīvo tiesu praksē
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gan vairākkārt atzīts, ka braukšanas ātruma kontroles mērierīču rādījumu neuz -
rādīšana pārkāpējam pati par sevi nepadara par prettiesisku lēmumu par pār -
kāpēja sodīšanas lēmumu, ja šis rādījums atspoguļots administratīvā pārkāpuma
protokolā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.407

Citā lietā pieteicējs lūdza uzrādīt mērījuma rezultātus, tomēr ceļu policijas
darbinieks atteicās to darīt. Protokolā norādīts, ka tas sastādīts plkst. 01.05, pietei -
cējam paskaidrojumu sniegšanai paskaidrojumu veidlapa izsniegta plkst. 01.15.
Pēc tiesas ieskata, šis laiks bijis niecīgs un nekādā veidā nenorāda uz novēlotu
pieteicēja lūgumu par mērījumu rezultātu uzrādīšanu. Netika konstatēts nekāda
veida attaisnojums policijas darbinieka rīcībai, šādā īsā laika sprīdī nodzēšot
mērierīces rezultātus, kas ir viens no būtiskākajiem pierādījumiem. Tādā veidā
ceļu policija neļāva pieteicējam īstenot viņam likumā paredzētās tiesības iepazī -
ties ar visiem administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem, līdz ar to ir aizskartas
transportlīdzekļa vadītāja tiesības uz taisnīgu un objektīvu administratīvo pro -
cesu. Ceļu policija ir pieļāvusi procesuālu pārkāpumu, kas rada šaubas par tās
objektivitāti.408

Dažkārt, lai novērstu transportlīdzekļa vadītāja šaubas par mērījumu esamību,
tiesa veic pat padziļinātu izmeklēšanu. Šāda izmeklēšana var beigties ar pārstei -
dzošiem rezultātiem, uz kādiem transportlīdzekļa vadītājs pat nav cerējis. Kādā
lietā tiesa atzina par prettiesisku ceļu policijas lēmumu, jo tā nevarēja pierādīt, ka
konkrētais inspektors tajā dienā bijis norīkots veikt transportlīdzekļa braukšanas
ātruma kontroli, kā arī ar lietā esošajiem dokumentiem netika pierādīts, ka kon -
krētā mērierīce kontroles veikšanas laikā tikusi nodota konkrētā inspektora rīcībā.
Šie fakti neizrietēja no ceļu policijas dislokācijas rīkojuma veikt braukšanas
ātruma kontroli (saglabā tikai 1 gadu) un speciālo un tehnisko līdzekļu izdošanas
(pieņemšanas) žurnāla.409

Nevar apgalvot, ka arī ceļu policijas darbinieku rīcība ir vienveidīga. Nereti ir
gadījumi, kad iestādes pārstāvji izpilda transportlīdzekļa vadītāja lūgumu un uz -
rāda mērījuma rezultātus.410

Lai novērstu transportlīdzekļu vadītāju šaubas un ievērotu labas pārvaldības
principu, gadījumos, kad persona uzreiz izsaka policijas darbiniekam šaubas par
fiksētā braukšanas ātruma pareizību un lūdz uzrādīt radara mērījumus, ceļu poli -
cijas darbiniekiem būtu jāuzrāda fiksētā ātruma mērījumi. Turklāt pat gadījumā,
ja mērījuma rezultāti transportlīdzekļa vadītājam tiek uzrādīti, viņš var tos ap -
šaubīt.411
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6.3.6. Paskaidrojuma lapas izsniegšana vadītājam
Nekavējoties sniegti transportlīdzekļa vadītāja paskaidrojumi varētu tikt vēr -

tēti kā ticamāki, jo vēlāk sniegtie paskaidrojumi var tikt apšaubīti tieši tādēļ, ka
tie ir tādi un ne citādi, lai izvairītos no atbildības.

Nereti tiesu praksē izskan pārmetumi, ka administratīvā pārkāpuma protokolā
personas paskaidrojumiem atvēlēto divu rindiņu ir par maz412 un ka arī ceļu poli -
cijas darbinieki nepiedāvā paskaidrojamiem papildu lapu, pat uz šādām tiesībām
nenorāda, un tās arī nav norādītas protokola otrajā pusē norādītajās tiesību normās.
Savu kārt ceļu policija paskaidro, ka bieži vien vadītāji ne rakstiski, ne mutiski ne -
lūdz papildu lapu izsniegšanu paskaidrojumu rakstīšanai.413

Ievērojot labas pārvaldības principu, ceļu policijas darbiniekiem būtu jāpie -
dāvā iespēja saņemt paskaidrojuma lapu tajos gadījumos, ja transportlīdzekļa
vadītājs protokolā ieraksta, ka nepiekrīt protokolā norādītajiem faktiem. Tomēr arī
transportlīdzekļa vadītājs nevar izturēties vienaldzīgi pret savu tiesību īsteno -
šanu. Ja paskaidrojuma lapa netiek piedāvāta, vadītājam pēc savas iniciatīvas būtu
jāizsaka šāds lūgums. 

6.3.7. Ātruma mērījuma datu fiksēšana un uzglabāšana
Braukšanas ātruma fiksēšanai ceļu policija izmanto dažāda veida pārvietoja -

mus un manuāli izmantojamus mērīšanas instrumentus. Tiek izmantoti gan tādi,
kas ir aprīkoti ar foto vai video iespējām, gan arī tādi, kuriem nav šādu iespēju. 

6.3.7.1. Mērīšanas instrumentu izmantošana atbilstoši 
labai pārvaldībai

Nereti ir gadījumi, kad ar foto vai video ierīcēm aprīkoti mērīšanas instrumenti
netiek izmantoti tādā apjomā, kā to varētu darīt, tādējādi nenodrošinot maksimālo
pierādījumu apjomu.414

Ir novērojama labas pārvaldības principam neatbilstoša ceļu policijas rīcība
radaru, kas ir aprīkoti ar video ierīcēm, izmantošanā. Pilnībā netiek izmantotas
ierīču piedāvātās tehniskās iespējas, kas maksimāli nodrošina objektīvu pieradī -
jumu iegūšanu. Iestāde pierādījumu nepilnību cenšas argumentēt ar finanšu trū -
kumu, kā arī tiek norādīts, ka policijā ir ierobežots skaits videokasešu un tās ne -
pārtraukti tiek izmantotas ikdienas darbā.415 Kādā lietā ceļu policijas pārstāvis tiesā
norādīja, ka, kaut gan radars ir videoradars ar ieraksta iespēju, taču nepietie kamā
materiāltehniskā nodrošinājuma dēļ tajā nav ievietota videokasete ieraksta veik -
šanai. Lai arī vadītājam pārkāpuma fiksēšanas laikā tika norādīts, ka tas ir video -
radars un ar video varēs iepazīties apstrīdēšanas stadijā, tomēr video netika uz rā  dīts
un beigu beigās tajā nebija pat ielikta kasete. Pēc tiesas ieskata, tā ir maldi nāšana
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un ar pierādījumu iegūšanas procesu saistītā neskaidrība rada šaubas par valsts
iestādes rīcības objektivitāti. Nepārprotami ir konstatējams, ka policijas darbinieki
bijuši nodrošināti ar nepieciešamajām mērierīcēm, ar kuru palīdzību iespējams
iegūt objektīvus, lietas dalībnieku subjektīvās attieksmes neiespaidotus pierādī -
jumus. Lai nodrošinātu objektīvu un ticamu pierādījumu iegūšanu, valsts pārvalde
ir iztērējusi ievērojamus nodokļu maksātāju līdzekļus policijas ekipē juma iegādei.
Tomēr policija neizmanto šādas iespējas. Tiesai pastāv pamatotas šaubas, vai tie -
šām pieteicēja iespējami izdarītais pārkāpums netika fiksēts, un var būt tieši tādēļ,
ka šāds pārkāpums (ātruma pārsniegšana) netika izdarīts, video radara ieraksts
nav pievienots kā pierādījums. Tiesas šaubas par ieraksta sākot nējo esamību rada
inspektora norādītais, ka ar to varēs iepazīties apstrīdēšanas stadijā. Šāds pierādī -
jumu vākšanas process lika apšaubīt visu administratīvā pārkāpuma lietas
lietvedības procesa objektivitāti.416

Šādu objektīvu pierādījumu nepieciešamību apliecina kaut vai šāds gadījums.
Ceļu policijas inspektors protokolā norādīja, ka transportlīdzekļa vadītājs braucis
ar 109 hm/h. Tomēr vadītājs iesniedza tahogrāfa diagrammas diska kopiju, kura
apliecināja, ka ātruma fiksēšanas brīdī tā braukšanas ātrums bija robežās no 60
līdz 80 km/h. Lai arī tiesa noraidīja šos pierādījumus, jo vadītājs nevarēja iesniegt
tahogrāfa diagrammas diska oriģinālu vai attiecīgi apliecinātu kopiju, tomēr tiesā
bija iesniegts arī Latvijas autotransporta līdzekļu sertifikācijas centra izdots
sertifikāts, kas apliecināja, ka vadītajam transportlīdzeklim ir uzstādīta ātruma
ierobežotājierīce, kuras maksimālais ātruma regulējums ir 90 km/h. Ņemot vērā,
ka netika iesniegti pierādījumi, kas apliecinātu, ka vadītājs ātruma ierobežotāj -
ierīci būtu apgājis, vadītāja vaina ātruma pārsniegšanā netika pierādīta.417

Šāda situācija apliecina, ka pēc iespējas vairāk būtu izmantojami mērīšanas
instrumenti ar foto vai video ierīcēm, lai ar objektīviem pierādījumiem varētu
pierādīt vadītāja vainu pārkāpuma izdarīšanā un pati iestāde varētu novērst sa -
bied rības šaubas par ceļu policijas darbinieku negodprātīgumu.418 Šī lietderība
nepārprotami atspoguļojas tiesu praksē. Kādā lietā tiesa noteica, ka ar lietā esošo
videomateriālu pilnībā tiek apstiprināti policijas darbinieku dienesta ziņojumos
un protokolā fiksētie apstākļi, tostarp, ka pārkāpuma konstatēšanas brīdī pie -
teicēja vadītais transportlīdzeklis ir pārvietojies ar neatļautu braukšanas ātrumu.
No videomateriāla ir redzams, ka pieteicēja vadītais transportlīdzeklis ātruma
fiksēšanas brīdī pārvietojies pirmais attiecībā pret video radaru. Līdz ar to nav
objektīva pamata uzskatīt, ka radars būtu fiksējis cita transportlīdzekļa ātrumu.
Pieteicēja izdarītais pārkāpums ir acīmredzams.419

Šādu pierādījumu esamība atvieglotu gan pašas iestādes, gan arī tiesu darbu,
jo nepastrīdamu pierādījuma gadījumā vadītājs visdrīzāk neapstrīdētu un nepār -
sūdzētu lēmumu par saukšanu pie administratīvās atbildības. 
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Tas, ka fotoattēli spēj nodrošināt objektīvāku pierādīšanu, redzams arī praksē.
Kādā lietā vadītājs norādīja, ka konkrētajā vietā un laikā satiksmes intensitātes
dēļ nebija iespējams pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Tomēr no lietā pievie -
notajiem fotouzņēmumiem tiesa guva pārliecinošus pierādījumus/priekšstatu, ka
pārkāpuma fiksēšanas vieta ir pārskatāma un tās tuvumā nav šķēršļu.420

Citā lietā, lai arī radars bija aprīkots ar videoieraksta iespēju, tomēr konkrētajā
gadījumā ieraksts netika veikts.421 Vērtējot šo faktu, tiesa norādīja, ka tiesību
normas (LAPK 243. pants) nosaka iespējamos līdzekļus, ar kuriem konstatējams
administratīvais pārkāpums. Taču konkrēta pierādīšanas līdzekļa trūkums (ja vien
tiesību normas tieši nenosaka konkrētu līdzekļu izmantošanu pierādījumu no -
stiprināšanai) pats par sevi nenozīmē, ka administratīvais pārkāpums nav konsta -
tējams. Vēl jo vairāk tas nevar būt pamats personas atbrīvošanai no atbildības, ja
pārkāpums konkrētās personas darbībās ir konstatējams ar citiem pierādīšanas
līdzekļiem. Šādā gadījumā jāvērtē esošo pierādīšanas līdzekļu pietiekamība, lai
noteiktu konkrētās personas vainu un atbildību.422

Ja radars ir aprīkots ar video un foto ieraksta iespējām, ceļu policijai jāizturas
ar lielāku rūpību un jāizmanto sniegtās tehniskās iespējas objektīvu pierādījumu
iegūšanai, kā arī sabiedrība ir tiesīga prasīt šo ierīču lietošanu atbilstoši to iespē -
jām. Nebūtu pamatotas neobjektīvas atrunas par to neieslēgšanu, video kasešu
trūkumu utt. Arī tiesas nostājai par pierādījumu iegūšanu maksimālā apjomā jā
būt stingrākai, kaut vai pieņemot blakus lēmumu (APL 288. pants) un, vēršot uz
to ceļu policijas uzmanību. Ja ir iespēja ceļu policijas darbinieku nereti subjek -
tīvi sastā dītos ziņojumus pastiprināt ar objektīviem pierādījumiem, tad tas jā -
izmanto.

Tiesu iecietīga attieksme mazina uzticamību tiesu spriedumiem. Nav apšau -
bāms, ka ir jāvērtē visi pierādījumi kopumā, tomēr, ja ir iespēja maksimāli objek -
tīvi pierādīt personas atbildību, nedrīkstētu samierināties ar minimālo pierādī jumu
apjomu. Ja pastāv iespēja, tiesai ir jāizvirza augstākie pierādījumu standarti, lai
nodrošinātu objektīvu vainas pierādīšanu un sniegtu iespēju perso nai pierādīt
savu nevainīgumu. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, secināms, ka, tāpat kā attīstās sabiedrība, tiesības,
zinātne, arī pierādīšanas līdzekļiem un to standartam normatīvajos aktos ir jāat -
tīstās. Ja jaunās tehnoloģijas piedāvā iespēju objektīvāk pierādīt privātpersonas
vainu un maksimāli izslēgt šaubas par pierādījumu pieļaujamību un policijas
darbinieku godaprātu, tāpēc arī likumos un Ministru kabineta noteikumos nostip -
ri nātais pierādīšanas standarts būtu jāuzlabo. Nevar neņemt vērā sabiedrības
noskaņojumu un zinātnes piedāvātas iespējas. Finanšu trūkums nevar būt juri -
disks arguments, lai nenodrošinātu taisnīgāko, tiesiskāko un objektīvāko pieradī -
šanas līmeni. Lielākoties viens no pieteicēju argu mentiem ir tāds, ka viņi apšauba
ceļu policista godīgumu. Ja tiktu nodrošināti tādi pierādījumi, kas to novērš, tas
arī būtiski samazinātu personu vēlmi vērsties tiesā.
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6.3.7.2. Mērīšanas ierīču sniegto ziņu apjoms

Dažās ātruma mērīšanas ierīcēs redzams tikai transportlīdzekļa braukšanas
ātrums, bet nav redzams ne datums, ne laiks, ne kurai automašīnai tas fiksēts.
Tās nav aprīkotas ar speciālu video fiksēšanas iespēju, un izmantošanas precizi -
tāte ir atkarīga no mērierīces pielietotāja – policista – iemaņām. Līdz ar to arī no
policista godaprāta.423

Tiesa, vērtējot ātruma mērīšanas ierīces mērījumus, ņem vērā tās tehniskās
iespējas, t. i., to, ka netiek uzrādīta konkrētā automašīna, kuras ātruma mērījums
veikts, kā arī nav laika kontroles, bet ir tikai fiksētais ātruma mērījums. Ar radaru
ātrums tiek vienīgi noteikts, bet par pierādījumu ir atzīstams administratīvā
pārkāpuma protokolā ierakstītais, ar mērierīci fiksētais ātrums. Turklāt tas ir
vērtē jams kopsakarā ar citiem pierādījumiem – pieteicēja paskaidrojumiem un
ceļu policijas darbinieku ziņojumiem.424

Apstāklim, ka mēriekārta nav aprīkota ar laika kontroli, nav būtiskas nozīmes,
jo mēriekārtas galvenā funkcija ir transportlīdzekļa kustības ātruma mērīšana,
nevis laika noteikšana. Un nepieciešamības gadījumā laiku policijas darbinieki var
noteikt ar citiem šādai funkcijai paredzētiem mēraparātiem.425

Tomēr arī tiesu praksē nepastāv absolūti viennozīmīgs viedoklis. Ņemot vērā,
ka ātruma kontroles mērierīce neuzrāda ātruma fiksēšanas laiku, kāds pieteicējs
norādīja, ka ar iepriekš fiksētu mērījumu ceļu policijas darbinieks varot turpināt
apturēt jebkuru autovadītāju. Tādējādi protokolam pievienotajā paskaidrojumā
viņš to arī norādīja. Konkrētajā lietā tiesa nesekoja standartizētajiem tiesas
nolēmumiem šajās lietās, bet secināja, ka ceļu policijas inspektora sastādītajā
protokolā, ziņojumā un liecībās tiesas sēdē minēto faktu patiesumu neapstiprina
citi pierādījumi, tāpēc tiesa nevar ceļu policijas sniegtās ziņas vērtēt kā vispusīgi
pārbaudītas un pierādītas. Turklāt fakts, ka braukšanas ātruma noteikšanas mēr -
ierīce ir verificēta, nekalpo par pierādījumu tam, kāds ātrums ticis fiksēts.426

Šādi tiesu nolēmumi ir jāvērtē kopskatā ar citiem tiesu nolēmumiem, lai varētu
konstatēt, kāda ir nostabilizējusies tiesu prakse konkrētajā jautājumā. Arī šādi
nolēmumi ir vērtīgi, jo tie vērš uzmanību uz iespējamiem problēmjautājumiem
un liek meklēt risinājumus. 

6.3.8. Ātruma fiksēšanas vieta – 518. un 528. ceļa zīmes 
atrašanās noteikšana

Nereti rodas strīds, vai braukšanas ātrums ir fiksēts vēl pirms, vai jau pēc ceļa
zīmes, kas apzīmē apdzīvotas vietas sākumu. Tas saistīts ar to, ka ceļu policijas
darbinieks vizuāli nosaka, kurā vietā transportlīdzeklis atrodas un kurš no tran -
sportlīdzekļiem brauc ātrāk. Pareizas atrašanās vietas noteikšana ir būtiska, jo
atkarībā no tās ir atšķirīgs atļautais braukšanas ātrums. 
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Lai novērstu to, ka ātrums tiek fiksēts, transportlīdzeklim atrodoties pirms
ātruma ierobežojošās ceļa zīmes, Iekšlietu ministrijas 2003. gada 30. decembra
(šo brīd spēkā vairs neesošās) instrukcijas Nr. 22 “Ceļu policijas darba organizē -
šanas instrukcija” 82. punkts noteica, ka aizliegts transportlīdzekļu braukšanas
ātrumu kontrolēt ceļa posmos, kuros tuvu viena aiz otras uzstādītas maksimālā
braukšanas ātruma ierobežojuma ceļa zīmes, pirms vai pēc apdzīvotas vietas
sākuma un beigu ceļa zīmes, pirms vai pēc braukšanas ātruma pagaidu ierobežo -
juma ceļa zīmēm ceļa remontdarbu veikšanas vietās. Šobrīd šo instrukciju ir
aizstājis cits iekšējais normatīvs skats, kas publiski nav pieejams.

Kādā lietā bija strīds par to, kurā brīdī ticis fiksēts ātrums: 323. ceļas zīmes 
(70 km/h) vai 518. ceļa zīmes (50 km/h) zonā. Pieteicējs norādīja, ka ceļu policijas
darbinieks atradās tikai apmēram 220 m no maksimālā ātruma ierobežojuma ceļa
zīmes, tāpēc tas varēja kļūdīties un ātrumu fiksēt, kad vadītājs vēl bija 323. ceļa
zīmes darbības zonā. Attiecībā uz vadītāja argumentu iestāde norādīja, ka, šķēr -
sojot ceļa zīmi Nr. 518, vadītājs vēl apmēram 240 m nesamazināja braukšanas
ātrumu un brauca ar 79 km/h. Savukārt, pēc tiesas ieskata, nav iespējams vien -
nozīmīgi konstatēt, ka vadītājs braucis ceļa zīmes Nr. 518 darbības zonā. Policijas
inspektori atradušies apmēram 200–250 m attālumā no zīmes, sācis krēslot, un
ielu apgaismojums vēl nav bijis ieslēgts. Šie apstākļi rada šaubas par ātruma fiksē -
šanas vietu. To pastiprina arī apstāklis, ka vadītājs jau notikuma vietā norādīja uz
minētajiem faktiem. Gadījumā, ja ceļu policijas darbinieki atradušies 240 m attā -
lumā no zīmes un ātrums fiksēts, kad vadītājs bijis nobraucis 150 m no zīmes, pēc
tiesas ieskata, ņemot vērā braukšanas ātrumu, ceļu policijas darbiniekiem nebūtu
iespējams apstādināt transportlīdzekli. Gadījumos, kad ceļa zīme, kas norāda uz
apdzīvotas vietas sākumu vai atļautā ātruma ierobežojuma maiņu, atrodas tikai
200–250 m attālumā no vietas, kur policijas darbinieks fiksē transportlīdzekļa
braukšanas ātrumu, nav iespējams viennozīmīgi apgalvot, kurā vietā, proti, pirms
vai pēc minētās ceļa zīmes, ir fiksēts transportlīdzekļa braukšanas ātrums.427

Nereti attiecībā uz ceļa zīmju atrašanās vietām tiek izvirzīti arī nesapratīgi
argumenti. Piem., vadītājs norāda, ka protokolam nav pievienoti dokumenti, kuros
fiksēts, kādas ceļa zīmes ir atradušās konkrētajā ceļa posmā. Attiecībā uz šo argu -
mentu, tiesa norādīja, ka CSN izpratnē apdzīvota vieta ir apbūvēta teritorija, kurā
iebraukšana apzīmēta ar 518. un 520. ceļa zīmi, bet izbraukšana – ar 519. vai 521.
ceļa zīmi. Faktu, ka pieteicēja vadītā automašīna tika aizturēta Rīgā, apliecina
administratīvā pārkāpuma protokols un policijas inspektora ziņojums. Pieteicējs
nav iesniedzis pierādījumus, kas apliecinātu pretējo. Turklāt, braucot pa pilsētu,
kas ir Latvijas Republikas galvaspilsēta, nevis lauku apdzīvota vieta vai ciems, par
kura statusu nereti, neredzot ceļa norādījuma zīmes, vēl varētu pastāvēt šaubas,
personai, ja tā ieguvusi transportlīdzekļa vadītāja tiesības, vajadzēja apzināties,
ka tā brauc pa apdzīvotu vietu, uz kuru attiecas braukšanas ātruma ierobe žo -
jumi.428

Atļautā ātruma kontrolei būtu jānotiek vietās, kur ir būtiski satiksmes drošības
apdraudējumi.
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6.3.9. Braukšanas ātruma kontrole no slēpņa
Lai efektīvi veiktu atļautā braukšanas ātruma ievērošanas kontroli, ceļu poli -

cijas darbinieki to veic gan atklāti, gan arī no slēpņa. Likumdevējs nav noteicis
ne kādus izņēmumus attiecībā par to, kur ceļu policijas darbinieki drīkst īstenot
minēto kontroles funkciju.429

Braukšanas ātruma ievērošanas kontrole no slēpņa atbilst CSL regulējuma
garam un policijai noteiktajam uzdevumam nodrošināt kārtību uz ceļiem. Tas tiek
arī saistīts ar to, ka autovadītāji, izmantojot gaismas signālus, brīdina citus satik -
smes dalībniekus par policijas kontroli uz ceļa, tādēļ policijas darbs nav tik efek -
tīvs, kā tam vajadzētu būt, ņemot vērā, ka braukšanas ātruma pārsniegšana ir ceļu
satiksmē plaši izplatīts pārkāpums.430

Līdz ar to šādai metodei ir leģitīms mērķis, un tas ir samērīgs. Šī metode ne -
ierobežo transportlīdzekļu vadītāju tiesības, jo transportlīdzekļu vadītājiem, kā
jebkuram iedzīvotājam, ir jāievēro tiesību normas. 
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7. nodaļa
Drošas distances vai intervāla neievērošana

CSN 119. punkts noteic, ka transportlīdzekļa vadītājam atkarībā no braukšanas
ātruma jāizvēlas tāda distance, lai, priekšā braucošajam transportlīdzeklim
bremzējot, būtu iespējams izvairīties no sadursmes, kā arī jāizvēlas tāds intervāls,
kas nodrošina ceļu satiksmes drošību. Distances un intervāla ievērošana ir saistīta
ar atļautā brukšanas ātruma ievērošanu, tāpēc LAPK 149.8 pantā (divdesmit piektā
daļā) ir paredzēta arī administratīvā atbildība par distances vai intervāla
neievērošanu. 

Distance ir attālums starp kolonnām, bet intervāls – starp blakus braucošiem
transportlīdzekļiem. Likumdevējs uzticējis amatpersonai novērtēt, vai distance
un intervāls tiek ievērots, jo neviens normatīvais akts nenosaka formālus distan -
ces un intervāla rādītājus. Galvenais vērtēšanas kritērijs ir ceļu satiksmes drošība.

Par distances un intervāla neievērošanu LAPK ir paredzēta administratīvā
atbildība transportlīdzekļa vadītājam, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas
sodu. Gan distances, gan intervāla neievērošanu likumdevējs ir novērtējis kā
vienlīdz bīstamus pārkāpumus.

7.1. Distances neievērošana

Saskaņā ar LAPK 149.8 panta divdesmit piektās daļas dispozīciju sankcijā pa -
redzētās sekas iestājas gadījumos, kad administratīvā pārkāpuma sastāvā saska -
tāmas šādas pazīmes: 1) transportlīdzeklis atradies taisnvirziena kustībā; 2) priekšā
braucošais transportlīdzeklis ir bremzējis; 3) distance līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim pie konkrēta braukšanas ātruma izrādījusies nepietiekama, lai
izvairītos no sadursmes.431

Līdz ar to konstatēt distances neievērošanu var tikai tad, ja vadītājam priekšā
vispār bijis tajā pašā virzienā, pa to pašu brauktuves joslu braucošs, līdz ar to
kustībā esošs transportlīdzeklis.432 Ja pa vienu un to pašu brauktuves joslu brauc
vairāk nekā viens transportlīdzeklis, tad katra transportlīdzekļa vadītājam ir
jārēķinās, ka priekšā braucošais transportlīdzeklis var strauji bremzēt, un jāpa -
redz savs bremzēšanas ceļš, un jāietur attiecīga distance. 

Likumā ietvertais nosacījums “jāizvēlas tāda distance, lai, priekšā braucošajam
transportlīdzeklim bremzējot, būtu iespējams izvairīties no sadursmes” nozīmē
to, ka transportlīdzekļa vadītājam ir jābūt gatavam arī situācijām, kad notiek
strauja priekšā braucošā transportlīdzekļa bremzēšana. Šāds secinājums izriet no
vispārējā principa, ka ikvienam jārīkojas tā, lai pēc iespējas izvairītos no sadur -
smes. Iemesli, kas noved pie nepieciešamības pielietot strauju bremzēšanu var būt
dažādi, tomēr katram vadītājam jāizdara viss iespējamais, lai novērstu sadursmi,
ja nepieciešams, veicot arī strauju bremzēšanu.433
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Braukšanas ātruma izvēlē ir jāņem vērā visi CSN 112. punktā minētie faktori to
kopsakarā (piem., ātrums jāizvēlas, ņemot vērā redzamību braukšanas virzienā,
no kā pirmām kārtām atkarīgs, vai vadītājs paspēs savlaicīgi, atbilstoši ātrumam
un attiecīgajam bremzēšanas ceļam pamanīt pēkšņus šķēršļus vai citas briesmas).
Taču tas vien, ka ir intensīva satiksme, nelabvēlīgi meteoroloģiskie laika apstākļi
vai citi braukšanai nelabvēlīgi faktori, nenozīmē, ka sadursmē vienmēr vainojams
vadītājs, kurš nav paspējis no tās izvairīties. Katrā gadījumā ir jāizvērtē arī citu
apstākļu nozīme ceļu satiksmes negadījumā.434

Noteikti jāvērtē arī tas, vai vispār pastāvēja laika posms, kurā vadītājs varēja
iz vēlēties savu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Ja kāds tran -
sportlīdzeklis pēkšņi iebrauc citā joslā un pa šo joslu braucošiem transportlīdzek -
ļiem vienīgā iespējamā rīcība attiecīgajā situācijā ir strauja bremzēšana lai
iz  vai rītos no sadursmes, nav pamata uzskatīt, ka nav ievērota distance, jo aiz -
mugurē braucošajiem vadītājiem vispār nav bijusi iespēja distanci izvēlēties. 

No CSN neizriet vadītāja pienākums braukt ar tādu ātrumu, lai spētu izvairīties
arī no iepriekšneparedzamiem, pēkšņiem šķēršļiem, – citu autovadītāju manev riem,
kuri izdarīti, pārkāpjot CSN normas. Tas izriet gan no loģiskiem apsvērumiem
(neviens nevar paredzēt nejaušus gadījumus un atkarībā no neparedzamiem pēk -
šņiem šķēršļiem izvēlēties ātrumu), gan no citām CSN normām. Tā CSN 6. punkts
paredz, ka ikvienam ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas
personas pildīs ceļu satiksmei noteiktās prasības. Tas, ka vadītājam nav iespējams
un nav arī noteikts pienākums savu ātrumu izvēlēties atkarībā no pēkšņiem
šķēršļiem, izriet no CSN 113. punkta, kas nosaka vadītāja rīcību gadī jumos, ja
vadītājs spēj pamanīt bīstamus šķēršļus vai citas briesmas, t. i., paredz šādos
gadījumos pienākumu samazināt ātrumu, apstāties vai apbraukt šķērsli. 

Tādējādi arī pie apstākļiem, kad distance ir droša, nav izslēgta iespēja, ka ceļu
satiksmes negadījums notiek kādas citas personas prettiesisku darbību dēļ. Per -
sona nav saucama pie atbildības par distances neievērošanu, ja konstatējams, ka
citas personas rīcība atzīstama par tādu, kas izraisījusi ceļu satiksme negadī -
jumu.435 Persona gan nevar tiesas ceļā prasīt šīs vainīgās personas saukšanu pie
administratīvās atbildības. Citas personas darbības ir izvērtējamas tikai tiktāl, lai
pārbaudītu, vai vadītājs pamatoti saukts pie administratīvās atbildības par distan -
ces neievērošanu. Proti, tiesa vērtē pēc būtības, nevis pēc prasījuma par kādas
personas saukšanu pie atbildības, vērtē to, vai šīs personas rīcība būtu atzīstama
par tādu, kas izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu. 

Kādā lietā436 tiesa secināja, ka mikroautobusa rīcība ir cēloņsakarībā ar ceļu
satiksmes negadījumu un vadītājs nebūtu uzskatāms par vainīgu, ja varētu kon -
statēt faktu, ka viņam nav bijis iespējams apstāties, veicot strauju bremzēšanu.
Fakts, ka divi citi transportlīdzekļi spēja tajā pašā situācijā apstāties, norāda, ka
mikroautobusa vadītājs vai nu nav pareizi novērtējis situāciju un nav laikus uz -
sācis bremzēšanu, un/vai nav pareizi izvēlējies distanci.
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Tiesa atzina par pamatotu transportlīdzekļa vadītāja argumentu, ka pasažieru
drošības labad vadītājs nedrīkstētu strauji bremzēt, tomēr tam bija jārūpējas par
pietiekamas distances ievērošanu, lai jebkurā brīdī varētu savlaicīgi apturēt auto -
busu. Vadītājam jāņem vērā visi blakus faktori, kaut vai tas, ka priekšā braucošā
mašīna var pēkšņi salūzt vai tās vadītājs veselības traucējumu dēļ var zaudēt
kontroli pār automašīnas vadību. Šajā gadījumā vadītāju nevarētu tieši vainot ceļu
satiksmes negadījuma izraisīšanā, tomēr tas neizslēdz vadītāja pienākumu ievērot
distanci vai intervālu.437

Nav pamatots viedoklis, ka persona nav saucama pie atbildības, jo personas
vadītais transportlīdzeklis ir smagāks par priekšā braucošajiem transportlīdzek -
ļiem. Transportlīdzekļu masu atšķirības ietekmē transportlīdzekļu inerci, tomēr
tas nevar būt par pamatu, lai personu attaisnotu par distances neievērošanu. Tran -
sport līdzekļa vadītājam pašam ir jānovērtē transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis
(iespējas veikt nepieciešamos manevrus), laika apstākļi, savs stāvoklis, ceļu satik -
smes intensitāte un citi apstākļi.438

7.2. Intervāla neievērošana

Intervālu saista ar transportlīdzekļu izvietojumu uz brauktuves. Pienākums
ievērot intervālu ir izpildāms tikai attiecībā pret tiem objektiem, kas ir savlaicīgi
redzami. Piem., kādā lietā stāvošajam transportlīdzeklim avārijas zīme atradās
tuvāk, nekā tiesību normās noteikts, līdz ar to cita transportlīdzekļa vadītājs va -
rēja arī neredzēt apbraucamo šķērsli, kas liedza noteikt nepieciešamo intervālu.439

Tomēr apelācijas instances tiesa atzina, ka avārijas zīme ir tikai viens kompo -
nents, kas jāvērtē. Vērtējama ir arī ceļa pārredzamība, kādas gaismas bijušas
ieslēgtas un pieteicēja ātrums.440
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8. nodaļa
Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi 

īpašos gadījumos

Transportlīdzekļa vadītāja pienākumus īpašos gadījumos un transportlīdzekļa
vadītāja rīcību pēc ceļu satiksmes negadījuma nosaka CSN 40.–54. punkts. Punktos
uzskaitīti transportlīdzekļa vadītāja pienākumi, ja tuvojas operatīvais transport -
līdzeklis, noteikti operatīvo transportlīdzekļu vadītāju uzvedības noteikumi,
mirgo jošo bākuguņu nozīme ceļu satiksmes drošībā un transportlīdzekļu vadītāju
rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma. Lai gan ceļu satiksmes negadījumu skaits
ik gadu samazinās, tomēr tas ir vērtējams kā augsts. Piem., 2008. gadā konstatēti
54 323, bet 2009. gadā 35 058 ceļu satiksmes negadījumi.441

LAPK 149.16 pantā paredzēta atbildība par šo noteikumu neievērošanu. Pār -
kāpuma subjekts var būt transportlīdzekļa vadītājs: operatīvā transportlīdzekļa
vadītājs (149.16 panta pirmā daļa), velosipēda un mopēda vadītājs (149.16 panta
piektā daļa) vai cita transportlīdzekļa vadītājs (149.16 panta otrā līdz sestā 
daļa).

Par LAPK 149.16 pantā minētajiem pārkāpumiem var piemērot sodu, sākot no
brīdinājuma līdz pat transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanai uz laiku no
trim mēne šiem līdz diviem gadiem.

No sešiem LAPK 149.16 pantā nostiprinātajiem pārkāpuma sastāviem tiesu
praksē visinteresantākie un visizplatītākie ir šādi: pirmais – operatīvā transport -
līdzekļa vadīšana, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu,
un bāk uguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšana,
un piek tais – ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšana pēc ceļu satiksmes
negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību. 

8.1. Operatīvā transportlīdzekļa statuss un tiesības

Operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas kārtību un juridiskās personas,
kurām ir tiesības lietot operatīvos transportlīdzekļus, nosaka Ministru kabineta
1999. gada 31. augusta noteikumi Nr. 304 “Noteikumi par operatīvajiem transport -
līdzekļiem”.442

Ja operatīvajam transportlīdzeklim nav iedegtas bākugunis un speciālais ska -
ņas signāls, tad ceļu satiksmē tā vadītājam ir tādi paši pienākumi un tiesības kā
jeb kuram citam transportlīdzekļa vadītājam. Bākugunis un speciālais skaņas sig -
nāls operatīvajam transportam dod priekšrocības salīdzinājumā ar citiem transport-
līdzekļiem, kā arī brīdina citus transportlīdzekļu vadītājus par savu tuvošanos un
nosaka tiem zināmus pienākumus. Taču šīs privilēģijas nedrīkst izmantot ļaun -
prātīgi un bez atļauta iemesla, jo tas būtiski ierobežo pārējo ceļu satiksmes
dalībnieku rīcību. Citi ceļu satiksmes dalībnieki nevar aizbildināties, ka nav
redzējuši vai dzirdējuši minētās operatīvā transportlīdzekļa pazīmes. Tomēr
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nepieciešams konstatēt, ka gan bākugunis degušas, gan arī ka skanējuši brīdinošie
signāli.443

Lai personu varētu saukt pie atbildības pēc LAPK 149.16 panta pirmās daļas, jā -
konstatē, ka konkrētajam transportlīdzeklim piešķirts operatīvā transportlīdzekļa
statuss un ceļu satiksmē tas piedalās ar iedegtu mirgojošu bākuguni un ieslēgtu
speciālu skaņas signālu, turklāt tas veic neatliekamu dienesta uzdevumu. Kādā
lietā SIA “Rīgas satiksme” operatīvā transportlīdzekļa vadītājs vilka SIA “Rīgas
satiksme” bojāto transportlīdzekli uz autobāzi. Velkot transportlīdzekli, tam bija
ieslēgtas bākugunis. Lai izvairītos no straujas bremzēšanas, kuras sekas varētu
būt tādas, ka velkamais transportlīdzeklis ietriektos velkošajā transportlīdzeklī,
vadītājs nolēma ieslēgt skaņas signālu un pārbraukt krustojumu, kad luksoforā
dega sarkanais aizliedzošais signāls. Konkrētajā gadījumā tiesa atzina, ka opera -
tīvais transportlīdzeklis drīkstējis piedalīties ceļu satiksmē, tikai pildot neatlie -
kamu dienesta uzdevumu. CSN 42. punktā444 ir noteikts, kas ir neatliekami die nesta
uzdevumi. Tomēr SIA “Rīgas satiksme” operatīvā transportlīdzekļa rīcību tiesa at -
zina par neatbilstošu CSN 42. punktā minētajiem gadījumiem. Pat gadījumā, ja
SIA “Rīgas satiksme” piederošais bojātais transportlīdzeklis nezināmu iemeslu dēļ
steidzami būtu jānogādā remontam, tas neattaisnotu operatīvā transportlīdzekļa
pazīšanas signālu lietošanu. Tos varētu lietot tikai tad, ja operatīvā transport -
līdzekļa vadītājs dotos atbrīvot ceļu no bojāta transportlīdzekļa, lai steidzami
atjaunotu sabiedriskā transporta kustību.445

Savukārt LAPK 149.24 panta astoņpadsmitajā daļā paredzētā atbildība iestājas,
ja: 1) transportlīdzeklis ir aprīkots ar ierīcēm un speciālo krāsojumu; 2) tas var
maldināt citus ceļa satiksmes dalībniekus. Konkrētā atbildība noteikta ar svarīgu
mērķi. Ja parasti ceļu satiksmes dalībnieki ir vienlīdzīgi un var paļauties, ka kon -
krētajā situācijā citi satiksmes dalībnieki rīkosies tāpat, kā būtu rīkojušies viņi, tad
operatīvajam un speciālajam transportlīdzeklim var būt likumā noteiktas priekš -
rocības, un tā rīcība pie noteiktiem apstākļiem var atšķirties no pārējiem satik -
smes dalībniekiem. 

Kādā lietā vadītājs tika saukts pie atbildības par to, ka uz automašīnas atradās
zila bākuguns, kas ar magnētu bija piestiprināta uz transportlīdzekļa jumta (virs
transportlīdzekļa vadītāja sēdvietas) un bākuguni ar salonu savienoja vads. Auto -
mašī nai nebija speciālā krāsojuma. Tiesa šādu rīcību atzina par maldinošu, jo
citiem ceļu satiksmes dalībniekiem varētu rasties priekšstats, ka pārvietojas
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operatīvais vai speciālais transportlīdzeklis. Tiesa noraidīja vadītāja argumentu,
ka bākuguns bijusi uzskatāma par pārvadājamu lietu, jo nav konstatējama spe -
ciāla atļauja uzstādīt un lietot šādu bākuguni. 

8.2. Negadījuma vietas atstāšana

Ņemot vērā LAPK 149.16 panta piektās daļas mērķi un pārkāpuma pierādīšanas
grūtības, no LAPK 149.16 pantā paredzētajiem pārkāpumiem vissmagākā sankcija
paredzēta tieši par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes
negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību. Turklāt, vērtējot par šo pārkāpumu no -
teikto sankciju kopsakarā arī ar citu LAPK paredzēto administratīvo pārkāpumu
sankcijām, secināms, ka tā ir viena no bargākajām.  

Transportlīdzekļa vadītājam atstājot notikuma vietu, administratīvā pārkā puma
protokolu nav iespējams sastādīt notikuma vietā. Protokols tiek sastādīts neklā -
tienē, pamatojoties uz ceļu policijas darbinieka ziņojumu, liecinieku liecī bām,
apskates protokolu, atzinumiem, fotouzņēmumiem vai iespējami vainīgās perso -
nas nopratināšanas protokolu.446 Šā pārkāpuma pieradīšanu īpaši atvieglo aculieci -
nieku sniegtais vērtējums, jo atšķirībā no transportlīdzekļu vadītājiem vis pārīgi
uzskatāms, ka tie nekādā veidā nav ieinteresēti sniegt nepatiesas liecības.

Piektajā daļā minētais pārkāpums var tikt piemērots papildus kādam citam
administratīvajam pārkāpumam. Piem., personu var saukt pie atbildības atbilstoši
LAPK 149.6 panta otrajai daļai un LAPK 149.16 panta piektajai daļai. Šādā situācijā
vadītājs par vienu un to pašu pārkāpumu netiek sodīts divreiz. Vienā gadījumā
vadītājs tiek sodīts par negadījuma vietas atstāšanu, bet otrajā – par negadījuma
izraisīšanu. Tie ir divi dažādi administratīvie pārkāpumi. Teorētiski pat ir iespē -
jama situācija, ka vadītājs nav vainojams ceļu satiksmes negadījuma izraisīšana,
bet saucams pie atbildības atbilstoši kodeksa 149.16 panta piektajai daļai, ja at -
stājis negadījuma vietu. Vadītājam jābūt iesaistītam ceļu satiksmes negadījumā.
Turklāt nav obligāta prasība pēc divu transportlīdzekļu sadursmes. Pietiek ar to,
ka viena vadītāja rīcība ir cēloniski ietekmējusi cita vadītāja rīcību, kas tā rezultātā
cietis avārijā.

Ja ceļu satiksmes negadījumā ir: 1) cietuši cilvēki vai 2) nodarīti bojājumi trešās
personas mantai (par trešās personas mantu nav uzskatāms ceļu satiksmes ne -
gadījumā iesaistītais transportlīdzeklis, kura īpašnieks nav transportlīdzekļa
vadītājs), kā arī tad, ja 3) transportlīdzekļiem radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar
vai tiem aizliegts braukt, transportlīdzekļa vadītājs par ceļu satiksmes negadī -
jumu paziņo policijai (CSN 50. punkts). Ja piepildās kaut viens no nosacījumiem,
transportlīdzekļa vadītājam par ceļu satiksmes negadījumu ir jāziņo policijai un
viņš negadījuma vietu nedrīkst atstāt. To var darīt tikai ar ceļu policijas atļauju.
Piem., iebraucot no ceļa braucamās daļas mājas žogā un nodarot bojājumus citas
perso nas mantai, transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums palikt negadījuma
vietā un par ceļu satiksmes negadījumu ziņot policijai. Šīs tiesību normas mērķis
ir nodro šināt, lai cietušajam pēc iespējas ātrāk tiktu sniegta medicīniskā palīdzība
un policijai būtu iespējams objektīvi izvērtēt transportlīdzekļa vadītāja rīcību
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atbil stoši noteikumiem, konstatēt ceļu satiksmes pārkāpumus un to ietekmi uz
negadī jumu un tā sekām.447

Ja: 1) ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki; 2) nav nodarīti bojājumi
trešās personas mantai, kā arī 3) transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru
dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt, transportlīdzekļa vadītājs var vienoties
ar otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāju par
visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, aizpildīt saskaņoto paziņojumu un,
neziņojot policijai par negadījumu, atstāt negadījuma vietu (CSN 51. punkts).

Turklāt, ja ceļu satiksmes negadījumā ir: 1) iesaistīti vairāk nekā divi transport -
līdzekļi vai 2) ja transportlīdzekļu vadītāji nespēj vienoties par visiem būtiskajiem
negadījuma apstākļiem un aizpildīt saskaņoto paziņojumu, transportlīdzekļu
vadītājiem par ceļu satiksmes negadījumu jāpaziņo policijai (CSN 52. punkts).

Lai atzītu, ka šāda vienošanās ir panākta, jābūt visu iesaistīto vadītāju gribai,
un tā jānoformē rakstveidā.448 Tikai cenšanās panākt vienošanos, daļēja vieno -
šanās panākšana par dažiem būtiskiem apstākļiem, citu vadītāju nevēlēšanās slēgt
vienošanos un citi nepilnīgi pasākumi neatbrīvo personu no administratīvās at -
bildības, kas paredzēta LAPK 149.16 panta piektajā daļā, jo tādos gadījumos jāziņo
poli cijai. 

Ja ceļu satiksmes negadījumā ir: 1) iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, 2) nav
cietuši cilvēki un 3) nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, transport -
līdzekļa vadītājs drīkst atstāt negadījuma vietu, neziņojot policijai par negadī -
jumu (CSN 54. punkts). Lai varētu neziņot policijai, negadījumam vispirms ir
jāatbilst pirmajam nosacījumam, un nedrīkst piepildīties ne otrais, ne arī trešais no-
 sacījums. Ja kaut viens no šiem diviem nosacījumiem piepildās, transport līdzekļa
vadītājam par ceļu satiksmes negadījumu ir jāziņo policijai un negadījuma vietu
atstāt nedrīkst.

2008. un 2009. gadā aptuveni pusi no ceļu satiksmes negadījumiem reģistrēja
ceļu policija, bet pārējos gadījumos vadītāji sastādīja saskaņotos paziņojumus.449

Nereti ir gadījumi, kad transportlīdzekļa vadītājs administratīvā pārkāpuma
protokolā ieraksta, ka atzīst savu vainu un piekrīt izdarītajam administratīvajam
pārkāpumam. Tomēr neatkarīgi no tā, kurš vainojams ceļu satiksmes negadījuma
izraisīšanā, neviens no negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļu vadītājiem
nedrīkst atstāt notikuma vietu, kamēr nav panākta vienošanās vai arī pirms poli -
cijas atļaujas.

Turklāt transportlīdzekļu vadītāji var atbrīvot brauktuvi, pirms tam fiksējot
ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu un citu priekšmetu stā -
vokli, ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistītie transportlīdzekļi: 1) neļauj vai
traucē citiem transportlīdzekļiem pabraukt garām ceļu satiksmes negadījuma vietai
un 2) tas nav pretrunā ar policijas norādījumiem. Lai to varētu darīt, ir jāpiepildās
abiem minētajiem nosacījumiem.
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8.2.1. Ceļu satiksmes negadījuma konstatēšana
Ceļu satiksmes negadījums ir ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā

iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā,
viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās
personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa brauk -
šana, noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis (CSL 1. panta 7. punkts).

Par negadījumu uzskatāms tāds nelaimes gadījums ceļu satiksmē, kurā ir
bojāts tajā iesaistītais transportlīdzeklis, turklāt neatkarīgi no tā, vai bojājuma
raksturs tehnisku vai juridisku apsvēruma dēļ transportlīdzeklim liedz vai arī
neliedz piedalīties ceļu satiksmē. Ja ceļu satiksmē piedalījies transportlīdzeklis
tiek bojāts, ceļu satiksmes negadījums ceļu satiksmi regulējošo normu izpratnē ir
konstatējams neatkarīgi no bojājuma rakstura. Bojājuma raksturs savukārt ir kri -
tērijs tam, vai negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītājiem ir izvēles iespēja
palikt vai nepalikt negadījuma vietā. Proti, ja transportlīdzeklim ir radušies bojā -
jumi, kuru dēļ tas nevar vai tam aizliegts braukt, vadītājam nepastāv izvēles iespēja
atstāt negadījuma vietu ne pie kādiem nosacījumiem. Savukārt, ja bojājumi nerada
iepriekšminētās sekas, vadītājam ir izvēles iespēja. Vadītājs, neziņojot policijai,
bez papildu nosacījumiem var no negadījuma vietas aizbraukt, ja nav citu negadī -
jumā iesaistīto transportlīdzekļu. Transportlīdzekļu vadītāji negadījuma vietu,
neziņojot policijai, ir tiesīgi atstāt arī tad, ja negadījumā ir iesaistīti ne vairāk kā
divi transportlīdzekļi, un kādam no tiem vai abiem nav radušies bojā jumi, kuru
dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt, taču ar nosacījumu, ka abu tran sportlī -
dzekļu vadītāji ir vienojušies par visiem būtiskiem apstākļiem un aizpildījuši
saskaņoto paziņojumu.450

Tādējādi, ja notikumā nav gājuši bojā cilvēki, nevienam cilvēkam nav nodarīti
miesas bojājumi, kā arī nav nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas
mantai vai videi, tas nav ceļu satiksmes negadījums. Piem., notikums – auto mašī -
nas atrašanās smilšu kastē – nav uzskatāms par ceļu satiksmes nega dījumu.451

8.2.2. Ceļu satiksmes negadījuma fakta apzināšanās
LAPK 149.16 panta piektajā daļā minētā pārkāpuma objektīvo pusi raksturo

darbības, atstājot negadījuma vietu pēc objektīvi notikušā negadījuma. Tas ir
formāls sastāvs (nav jāvērtē, vai tā rezultātā iestājušās kaitīgas sekas), kas izslēdz
vērtēt personas attieksmi pret darbības sekām. Līdz ar to pārkāpumu – ceļu sa -
tiksmes negadījuma vietas atstāšanu – raksturo personas attieksme pret tās veik -
tajām darbībām – negadījuma vietas atstāšana, pārkāpjot likumā noteikto kārtību.
Lai konstatētu vainojamu darbību, jākonstatē, ka persona apzinājusies, ka noticis
ceļu satiksmes negadījums. Šādu administratīvo pārkāpumu var izdarīt tikai ar
no domu. Aiz neuzmanības nav iespējams aizbraukt un nepaziņot policijai par
ceļu satiksmes negadījumu, kuru persona vispār neapzinās. Vienlaikus ir jāvērtē,
vai konkrētajā gadījumā pastāv kādi objektīvi apstākļi, kas liedza vadītājam kon -
statēt ceļu satiksmes negadījuma esamību. Turklāt konkrētie apstākļi nevar būt
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atkarīgi no personas psiholoģiskā stāvokļa, juridiskās informētības un citiem
subjektīviem faktiem.452

Ja pastāv zināmi apstākļi, kas liecina, ka, iespējams, varētu būt noticis ceļu sa -
tiksmes negadījums, transportlīdzekļa vadītājam par to ir jāpārliecinās. Ja sadursme
objektīvi bijusi tik spēcīga, lai vadītājs to fiksētu,453 vadītājs pret to nevar izturē -
ties vienaldzīgi un pavirši. Par sadursmi varētu liecināt automašīnas deformācijas
raksturs, troksnis un atsitiens.

Tā kādā lietā vadītājs norādīja, ka negadījuma brīdī bijis sniegputenis un sa -
dursme bijusi tik niecīga, ka viņš nodomājis – sadursme notikusi ar sniega valni,
nevis ar citu transportlīdzekli. Pēc tiesas ieskata, vadītājam bija jāpārbauda, ar
ko sadursme notika, un šāda veida paļāvība nav pamatota; nevar atzīt, ka vadītājs
nebūtu apzinājies, ka ir izraisījis sadursmi.454

Citā lietā, pārkārtojies no vidējās braukšanas joslas pa kreisi – uz kreiso malējo
joslu –, vadītājs sajuta neparastu troksni. Viņš apstājās, izkāpa no mašīnas un,
kaut arī pavirši, tomēr apskatīja negadījuma vietu. Pēc tam vairs neturpināja ap -
stākļu noskaidrošanu, bet aizbrauca. Pēc tiesas ieskata, šādos apstākļos viņam
bija jāapzinās notikušā ceļu satiksmes negadījuma iespējamība un jāpārliecinās
par to.455

8.2.3. Nosacījumu “nav cietis cilvēks” nosaka policija
To, cik smagi ir cietis cilvēks, vai un kādi miesas bojājumi ir nodarīti cietu -

šajam, nevar atstāt negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāja subjektīvam
vērtējumam. Pakļaujot nosacījumu “nav cietis cilvēks” subjektīvam vērtējumam,
pastāv bīstamība, ka, piem., cietušais pēc negadījuma atrodas šoka stāvoklī, atsa -
kās no medicīniskās palīdzības un norāda, ka negadījumā nav cietis, bet vēlāk var
izrādīties, ka cietušajam nodarīti miesas bojājumi, iespējams, pat tādi, kas var
izraisīt cietušā nāvi.456 Ir jākonstatē, ka ceļu satiksmes negadījumā cietuši cilvēki
un jānorāda, vai, piem., gājējam ir nodarīti miesas bojājumi, kā arī, kāda ir miesas
bojājumu pakāpe.457

Ja negadījumā cietušajam cilvēkam nodarīti miesas bojājumi, būtiski ir no -
skaid rot, kāds ir nodarīto miesas bojājumu smagums, jo tas konkrētajā gadījumā
var būt kvalificējošs apstāklis, lai personu sauktu pie administratīvās vai krimi -
nālās atbildības.

Ja ceļu satiksmes noteikumu pārkāpuma rezultātā cietušajam nodarīts viegls
miesas bojājums ar veselības traucējumu vai vidēji smagi miesas bojājumi, ir
konstatējamas Krimināllikuma 260. panta pirmajā daļā paredzētās noziedzīga
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nodarījuma pazīmes, ja smagi miesas bojājumi, – Krimināllikuma 260. panta
otrajā daļā paredzētās noziedzīga nodarījuma pazīmes. 

Savukārt, ja cietušajam ceļu satiksmes negadījumā nodarīti miesas bojājumi,
kas nav izraisījuši veselības traucējumu vai vispārēju darbspēju zaudējumu, bet
radījuši tikai īslaicīgas, maznozīmīgas sekas, transportlīdzekļa vadītājam, kurš
atstājis ceļa satiksmes negadījuma vietu, piemērojams sods, kas paredzēts LAPK
149.16 panta piektajā daļā.

8.2.4. Bojājumu konstatēšana mantai
CSN 10. punkts noteic, ka ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām

jārīkojas tā, lai neradītu zaudējumus. Līdz ar to, lai vadītāju varētu saukt pie atbil -
dības pēc LAPK 149.16 panta, jākonstatē, ka trešās personas mantai nodarīti bojā -
jumi un tāpēc vadītājs nav drīkstējis atstāt negadījuma vietu. 

Arī to, vai un kādi bojājumi nodarīti trešās personas mantai, nevar nodot
negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāja subjektīvam vērtējumam. Tas, ka
transportlīdzekļa vadītājs subjektīvi nav spējis vai vēlējies novērtēt bojājumus,
neatbrīvo viņu no atbildības.458 Ne CSN, ne arī LAPK nenosaka trešās personas
mantas vai cita transportlīdzekļa bojājuma slieksni. CSN noteiktā kārtība piemēro -
jama, kaut arī trešās personas mantai vai citam transportlīdzeklim bojājums ir
niecīgs. 

Ceļu policijai ir jākonstatē gan zaudējumi, gan arī pati trešā persona, kurai
zaudējumi radīti. Tā kādā lietā tiesa atcēla ceļu policijas lēmumu, jo lietā nebija
noskaidroti iespējamie nekustamajam īpašumam nodarītie zaudējumi un īpaš -
nieks, kas varētu šādus zaudējumus norādīt. Tiesa atzina, ka ir par maz ar to, ka
apskates protokolā un vadītāja paskaidrojumos norādīts, ka vadītājs “iebraucis
grāvī, to bojājot” un “mājas priekšā izbraukāta zāle un bojāta grāvja kante”. Tādē -
jādi tiesa atzina, ka iestāde nav pienācīgā kārtībā konstatējusi trešās personas
mantai nodarītos bojājumus un lēmums pieņemts, nepietiekami noskaidrojot
lietas faktiskos apstākļus.459

Ar trešo personu būtu jāsaprot ne tikai cita privātpersona, bet arī valsts un
pašvaldība. Ja būtiski tiek bojāta dabas fauna, ceļu aprīkojums vai citas publiskas
lietas, kas rada zaudējumus valstij vai pašvaldībai, negadījums būtu kvalificējams
kā notikums, kad nedrīkst atstāt negadījuma vietu un būtu jāizsauc policija. 

Bieži vien šajā lietu kategorijā tiesas atceltie iestādes lēmumi izraisa atlīdzības
maksāšanu privātpersonai. Tas saistīts ar to, ka vadītājiem tiek atņemtas tran -
sportlīdzekļu vadīšanas tiesības. Gadījumos, kad transportlīdzekļa vadītājs darba
pienākumus veic, izmantojot automašīnu, nereti viņam nākas ņemt atvaļinājumu
bez darba algas saglabāšanas vai aiziet no darba. Tas, protams, rada zaudējumus,
ko izraisījis prettiesisks iestādes lēmums. Līdz ar to no sabiedrības viedokļa sva -
rīgi ir tiesiski sodīt pārkāpēju, noskaidrojot visus būtiskos lietas apstākļus. 
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8.2.5. Negadījuma vietas atstāšanas izpratne
Aizbraukšana no negadījuma vietas ir visizplatītākais veids, kā vadītājs var

atstāt negadījuma vietu. Praksē ir arī gadījumi, kad vadītājs atstāj transport -
līdzekli negadījuma vietā un kājām pamet notikumu vietu. Arī šāds gadījums ir
klasificējams pēc LAPK 149.16 panta piektās daļas.460

Saistībā ar šo konkrēto pārkāpumu iestādei un tiesai nereti nākas apsvērt, vai
persona nav atbrīvojamas no atbildības par konkrēto pārkāpumu galējās nepiecie -
šamības dēļ. Pie administratīvās atbildības nav saucama persona, kaut arī tā
izdarījusi LAPK vai citos normatīvajos aktos, kas nosaka administratīvo atbildību
par administratīvajiem pārkāpumiem, paredzētu darbību, ja tā rīkojusies galējās
nepieciešamības stāvoklī, tas ir, lai novērstu briesmas, kas draud valsts vai
sabiedriskajai kārtībai, īpašumam, pilsoņu tiesībām un brīvībām, noteiktajai pār -
valdes kārtībai, ja šīs briesmas konkrētajos apstākļos nav bijis iespējams novērst
ar citiem līdzekļiem un ja nodarītais kaitējums ir mazāks nekā novērstais (LAPK
17. pants). Lai personu atbrīvotu no atbildības, ir jākonstatē iepriekšminētie ap -
stākļi.

Piem., tiesa atzina, ka vadītāja rīcība, pie nosacījuma, ka negadījumā ir cietušie,
nav mobilā telefona, ar ko piezvanīt policijai un medicīniskajai palīdzībai, un pa
vietējās nozīmes ceļu satiksme ir ļoti minimāla, vieta ir nomaļa un iespējamā
garāmbraucošā transportlīdzekļa sagaidīšana aizņemtu ilgu laiku, skrienot uz
tuvāko apdzīvoto vietu, lai izsauktu medicīnisko palīdzību un policiju, būtu vērtē -
jama kā rīcība galējās nepieciešamības apstākļos. Tomēr pēc informācijas nodo -
šanas medicīnas iestādei par notikušo negadījumu, vadītājam ir jāpaziņo arī
policijai un jāatgriežas negadījuma vietā.461

Savukārt par attaisnojošu nav atzīstama, piem., vadītāja steigšanās uz veikalu,
kurš drīz tiks slēgts,462 nepieciešamība braukt uz darbu,463 kā arī nav attaisnojoša
transportlīdzekļa vadītāja aizbraukšana no notikuma vietas, lai dotos pakaļ saska -
ņo tajam paziņojumam par ceļu satiksmes negadījumu. Saskaņoto paziņo jumu var
izmantot, ja tas ir pieejams negadījuma vietā. Tas jāaizpilda uzreiz pēc ceļu satik -
smes negadījuma, neatstājot notikuma vietu. Iesaistītie vadītāji nevar vienoties,
ka paziņojumu noslēgs vēlāk.464
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463 Administratīvās apgabaltiesas 23.11.2006. spriedums lietā Nr. 143/AA 956–06/5.
Nepublicēts.
464 Sk. Administratīvās rajona tiesas 12.03.2007. spriedums lietā Nr. A42454205. Pieejams:
www.tiesas.lv



9. nodaļa
Ārējās apgaismes ierīču lietošanas 

noteikumu pārkāpšana

Transportlīdzekļa vadītāja pienākumus attiecībā uz ārējo apgaismes ierīču
lietošanu nosaka CSN 174.–186. un 188.–189. punkts. To ievērošana ir būtiska, jo
pareiza gaismas ierīču lietošana ļauj pamanīt transportlīdzekļus, tādējādi pareizi
izvēlēties braukšanas ātrumu, izvēlēties pietiekamu distanci, intervālu utt. Tas ir
priekšnoteikums, lai nodrošinātu drošu ceļu satiksmi, jo īpaši tumšajā diennakts
laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos.

LAPK 149.17 pantā administratīvā atbildība transportlīdzekļa vadītājam pare -
dzēta par braukšanu bez iedegtām attiecīgajām gaismas ierīcēm, gaismas lukturu
nepārslēgšanu, par gaismas ierīču nelietošanu apstājoties, miglas lukturu un pro -
žektoru nepareizu lietošanu un avārijas gaismas neiedegšanu vai avārijas zīmes
nelietošanu.

Katru gadu aptuveni 9000 transportlīdzekļu vadītāju tiek administratīvi sodīti
pēc LAPK 149.17 panta.465

Lai personu varētu atzīt par vainīgu pārkāpuma izdarīšanā, jāvērtē, vai tran -
sport līdzekļa vadītājs pārkāpis ārējo apgaismes ierīču lietošanas noteikumus, pa -
stāvējuši visi tiesību normās minētie apstākļi (piem., bija diennakts tumšais laiks,
nepietiekamas redzamības apstākļi) un vai ceļu policija ir pierādījusi transport -
līdzekļa vadītāja vainu pārkāpuma izdarīšanā.

Vainīgo personu pie atbildības var saukt tikai LAPK noteiktā kompetentā insti -
tū cija. Piem., vadītāju pie LAPK 149.17 pantā paredzētās administratīvās atbildības
var saukt tikai ceļu policija, bet nevar saukt vispārējās jurisdikcijas tiesa, lai arī
tā vienlaikus izskata jautājumu par vadītāja saukšanu pie atbildības pēc LAPK
149.15 panta astotās daļas.466 Ja lēmumu pieņēmusi institūcija, kas nav tiesīga
izlemt attiecīgo lietu, šādu lēmumu atceļ un lietu nodod izskatīšanai kompeten -
tajai institūcijai. 

Par LAPK 149.17 pantā minētajiem pārkāpumiem var piemērot brīdinājumu vai
naudas sodu. LAPK 149.17 pantā paredzētie pārkāpumi ir formāli, nevis reāli kaitīgi –
ar tiem nav radīts nedz materiāls kaitējums, nedz kaitējums citu personu veselībai,
un soda piemērošana saistīta vien ar ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu
pārkāpšanu.

Salīdzinot ar citiem pārkāpumiem, par šo noteikumu pārkāpšanu likumdevējs
ir noteicis samērā mazus sodus. Ja piepildās nepieciešamie priekšnoteikumi, LAPK
149.17 panta pirmajā – piektajā, septītajā, devītajā – divpadsmitajā daļā paredzētie
pārkāpumi potenciāli var tikt atzīt par maznozīmīgiem un vadītāju var atbrīvot no
atbildības, jo sods par šiem pārkāpumiem nepārsniedz trīsdesmit latu. Tomēr, ja
iestāde nolemj saukt vadītāju pie atbildības, lēmumā būtu jāuzrāda argumenti par
izvēlēto soda apmēru, kas vienlaikus arī pamatotu, kāpēc pārkāpums nav atdzīts
par maznozīmīgu, lai vadītājs un arī tiesa var ar to iepazīties. 
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465 Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības biroja
sniegtā informācija.
466 Sk. Administratīvās apgabaltiesas 29.05.2006. spriedumu lietā Nr. 143/AA1325–06/11.
Nepublicēts. 



Tā kādā lietā iestāde bija izteikusi brīdinājumu vadītājam par transportlīdzekļa
vadīšanu ārpus apdzīvotas vietas bez iedegtiem tuvās gaismas lukturiem dien -
nakts gaišajā laikā. Lēmumā nebija sniegta brīdinājuma piemērošanas motivācija.
Tiesa tomēr atzina nodarījumu par maznozīmīgu, jo iestāde nebija ņēmusi vērā,
ka vadītājs iepriekš nebija administratīvi sodīts, pārkāpums bija izdarīts ārpus
apdzīvotas vietas diennakts gaišajā laikā, kad nav intensīvas satiksmes, kā arī
nebija radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu mantai. Lietā
nepastāvēja arī apstākļi, kas pastiprinātu vadītāja vainu.467

9.1. Attiecīgu ārējo apgaismojuma ierīču nedegšana

Kādā lietā468 transportlīdzekļa vadītājs diennakts tumšajā laikā apdzīvotā vietā
nebija iededzis tuvās gaismas lukturus, bet bija iededzis miglas lukturus. Vēl vadī -
tājam bija iedegti gabarītlukturi un transportlīdzekļa valsts numura zīmes apgais -
mojums. Tiesa atzina, ka atbilstoši CSN, braucot diennakts tumšajā laikā, tran -
sport līdzeklim ir jābūt iedegtiem tuvajiem vai tālajiem gaismas lukturiem, kā arī
gabarītlukturiem un numura zīmes apgaismojumam. Tiesa noraidīja vadītāja
argumentu, ka administratīvā atbildība iestājas, ja transportlīdzeklim nav iedegtas
visas trīs ārējās apgaismes ierīces. Administratīvā atbildība iestājas, ja nav iedegta
kāda no minētajām ārējās apgaismes ierīcēm. Turklāt likumdevējs nav paredzējis,
ka diennakts tumšajā laikā tuvās vai tālās gaismas lukturu vietā varētu tikt iedegti
miglas lukturi. Tādējādi vadītāja rīcībā ir saskatāmi visi LAPK 149.17 panta otrajā
daļā minētie pārkāpuma objektīvās puses elementi: 1) viņa vadītais transport -
līdzeklis braucis, 2) tas noticis diennakts tumšajā laikā un 3) nav bijušas iedegtas
visas noteiktās ārējās apgaismes ierīces, konkrēti, tuvās gaismas. LAPK 149.17 panta
otrā daļa paredz atbildību nevis par braukšanu bez gaismām, bet gan par brauk -
šanu bez iedegtām noteiktām apgaismes ierīcēm. 

9.2. Vainas forma, braucot bez iedegtām gaismām 

Tiesa noraidīja kāda vadītāja argumentu, ka tas kļūdas dēļ diennakts tumšajā
laikā apdzīvotā vietā nebija iededzis tuvās gaismas, tāpēc nav izdarījis admi -
nistratīvo pārkāpumu. Tiesa norādīja, ka konkrēto pārkāpumu var izdarīt arī aiz
neuzmanības. Vadītājam bija visas iespējas pārliecināties, vai viņš ir iededzis ne -
pie ciešamo gaismu lukturus, novērtējot automašīnas kontrolpaneļa rādījumus vai
veicot automašīnas apgaismes ierīču vizuālu apskati. Ar pienācīgu rūpību veicot
savu pienākumu pārliecinoties par transportlīdzekļa ārējās apgaismes ierīču lieto -
šanas noteikumu ievērošanu, vadītājs varēja konstatēt, ka viņš nav iededzis
attiecīgās gaismas.469
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467 Administratīvās rajona tiesas 16.02.2009. spriedums lietā Nr. A42529407. Pieejams:
www.tiesas.lv
468 Administratīvās apgabaltiesas 26.03.2009. spriedums lietā Nr. A42460206 (143/AA43–
0413–09/18). Pieejams: www.tiesas.lv
469 Administratīvās apgabaltiesas 26.03.2009. spriedums lietā Nr. A42460206 (143/AA43–
0413–09/18). Pieejams: www.tiesas.lv



9.3. LAPK 149.17 panta otrās daļas un 149.24 panta piektās daļas 
nošķiršana

LAPK 149.17 panta otrā daļa paredz atbildību par braukšanu bez iedegtām no -
teiktām ārējām apgaismes ierīcēm diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redza  -
mības apstākļos. Savukārt LAPK 149.24 panta piektā daļa nosaka atbildību par
braukšanu diennakts tumšajā laikā ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no
tuvās gaismas lukturiem.

LAPK 149.17 panta otrās daļas pārkāpums paredz atbildību par ārējo apgaismes
ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu, piem., neieslēgšanu, bet LAPK 149.24 panta
piektā daļa paredz atbildību par tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu
pār kāpšanu. LAPK 149.24 panta piektās daļas pārkāpums saistīts ar tāda tran -
sportlīdzekļa lietošanu ceļu satiksmē, kuram tehnisku iemeslu dēļ nedeg neviens
no tuvās gaismas lukturiem. Tie ir divi atšķirīgi administratīvā pārkāpuma sastāvi.
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10. nodaļa
Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa 

un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Transportlīdzekļa vadītāja pienākumus attiecībā uz transportlīdzekļa tehnisko
stāvokli un aprīkojumu nosaka CSN 236.–245.5. punkts. Šajās normās ir noteiktas
minimālās prasības, kurām transportlīdzeklim jāatbilst un kuras transport līdzekļa
vadītājam jāievēro. Par to neievērošanu ir noteikta atbildība LAPK 149.24 pantā.
Turklāt atbildības iestāšanās neatbrīvo vadītāju no pienākuma nākotnē no vērst
konstatētos trūkumus. 

Transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana ir
viens no apjomīgākajiem LAPK pantiem, kurā apkopoti dažādi pārkāpumi. Daži
vērsti tieši uz satiksmes drošības nodrošināšanu, savukārt citu mērķis ir novērst
traucējumus pārkāpumu fiksēšanai, aizsargāt cietušo intereses, utt. Piem., braucot
ar tādu transportlīdzekli, kuram nav veikta tehniskā apskate, tiek apdraudēta gan
autovadītāja, gan arī pasažieru un citu satiksmes dalībnieku drošība. Lai mazinātu
pārkāpuma gadījumus un šā kaitīguma iestāšanās risku, LAPK 149.24 pantā pare -
dzētie pārkāpumi ir formāli, nevis reāli kaitīgi – ar tiem nav radīts nedz materiāls
kaitējums, nedz kaitējums citu personu veselībai. Soda piemērošana saistīta vien
ar attiecīgo noteikumu pārkāpšanu.

Lai gan Latvijā līdz 2010. gada 1. novembrim bija reģistrēti 875 719 transport -
līdzekļi, tomēr tikai 70% no tiem bija derīga valsts tehniskā apskate (606 716) un
OCTA (608 511). Turklāt no transportlīdzekļiem, kuriem ir derīga tehniskā ap -
skate, 100,3% ir arī spēkā esoša apdrošināšana. Tas liecina, ka daļa transport -
līdzekļu netiek izmantoti satiksmē vai daļai nav valsts tehniskās apskates un
apdrošināšanas.470

Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana ir
viens no biežāk fiksētajiem pārkāpumiem. Turklāt fiksēto pārkāpumu skaits
ekono miskās krīzes apstākļos ir pieaudzis, kas ceļu policijai liek pievērst papildu
uzmanību šo noteikumu ievērošanai.  2007. gadā tika fiksēti aptuveni 25 000, bet
2008. gadā jau 35 000 pārkāpēju. Arī 2009. gadā pārkāpēju skaits ir audzis.471

Pārkāpuma subjekts var būt transportlīdzekļa vadītājs vai persona, kas atbil dīga
par transportlīdzekļa ekspluatāciju. Neviens normatīvais akts nedefinē, ko saprast
ar personu, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju. Tomēr ar to būtu sa -
protams, piem., komersants, kura uzdevumā tā darbinieks vada transport līdzekli.

Likumdevējs arī LAPK 149.24 pantā noteicis atbilstošus sankciju apmērus. Sais -
tībā ar faktu, ka aizvien vairāk personu neveic transportlīdzekļu tehnisko apskati
un obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, likumdevējs regulāri palielina iespējamo
soda apmēru par šiem pārkāpumiem.472

Šāda sodu palielināšana notika arī 2009. gadā, jo iepriekšējo gadu laikā neap -
drošināto auto izraisīto ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars pieauga divas reizes.
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470 Ceļu satiksmes negadījumu skaits 2009. gada mēnešos. Pieejams:
http://www.csdd.lv/?pageID=1268828282 (skatīts 23.08.2010.).
471 Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības biroja sniegtā
informācija.
472 Sk. Grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pieejami: 
http://tiny.cc/34pyw (skatīts 02.07.2010.).



Tādēļ ar soda apmēra palielināšanu tiek cerēts, ka administratīvo sodu palieli nā -
šana varētu sekmēt neapdrošināto auto samazināšanos ceļu satiksmē. OCTA ir
obligāta ikvienam transportlīdzeklim, kas piedalās ceļu satiksmē, un tā paredz segt
materiālos un nemateriālos zaudējumus cietušajiem, ja ar transportlīdzekli tiek
izraisīts ceļu satiksmes negadījums.473 Zaudējumi par neapdrošinātu tran sport -
līdzekļu izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem vispirms tiek atlīdzināti no
speciāla OCTA Garantijas fonda, ko veido iemaksas no iegādātajām OCTA polisēm.
Pēc tam Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs kā Garantijas fonda turē -
tājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā
transportlīdzekļa īpašnieku (vai vadītāju), ja tas nav apdrošinājis savu civiltiesisko
atbildību. Ja tas labprātīgi neatlīdzina zaudējumus, kas cietušajam kompensēti no
Garantijas fonda, tad līdzekļu atgūšana tiek panākta ar tiesas starp niecību.

Piem., maksimālais sods par braukšanu bez tehniskās apskates ir 80 latu, un
tas ir pietiekami liels, lai auto īpašniekiem daudz racionālāk būtu veikt valsts
transportlīdzekļu tehnisko apskati, kas maksā līdz 15 latiem, nekā saņemt 80 latu
naudas sodu.

Igaunijā par braukšanu bez apdrošināšanas likums paredz administratīvo sodu
līdz 6000 kronām jeb 270 latiem (2009. gada dati). Polijā administratīvais sods tiek
noteikts, ņemot vērā laika posmu, kurā transportlīdzeklis nav bijis apdrošināts. Ja
šis laiks ir ilgāks par divām nedēļām, sods vieglajai automašīnai ir 500 eiro jeb
apmēram 350 latu. Vācijā soda sankcijas nosaka tiesa, katru gadījumu izvērtējot
individuāli, lai gan pirmajā reizē tiek noteikts administratīvais sods vainīgās
personas divu mēnešalgu apmērā. Norvēģijā – 5000 kronu jeb aptuveni 420 latu.
Itālijā līdzās 500 eiro jeb aptuveni 350 latu administratīvajam sodam jārēķinās ar
automašīnas konfiskāciju uz laiku. Līdzīgi var rīkoties arī ceļu policija Lielbritānijā
un Slovēnijā. Lielbritānijā sods pat var sasniegt 5000 mārciņu jeb vairāk nekā 4000
latu. Somijā par piedalīšanos satiksmē bez OCTA ir jārēķinās ar sodu, kas var būt
trīs līdz četras reizes lielāks nekā tajā brīdī augstākais maksājums par apdroši -
nāšanu (laika posms ir līdzvērtīgs tam, cik ilgi nav bijis apdrošināšanas). Ungārijā
šādā gadījumā tiek noņemtas numurzīmes un maksimālais sods ir līdz 600 eiro
jeb apmēram 420 latiem.474

Salīdzinoši bieži LAPK 149.24 panta pārkāpumi tiek fiksēti kā kopība ar citiem
pārkāpumiem, piem., ar LAPK 149.15 pantu (transportlīdzekļa vadīšana alkohola
rei bumā vai narkotisko, psihotropo vielu ietekmē). Vadītāji, kuri vada transport -
līdzekli reibumā, bieži vien pārkāpj arī citus CSN. 

Turklāt lietas par transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteik -
tajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate un attiecībā uz kuru nav izdarīta
tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, tiesā nerada strīdu.
Šie pārkāpumi ir objektīvi fiksējami, un transportlīdzekļa vadītājs parasti tos
atzīst. Ja arī šajās lietās norisinās strīds, tad vienīgi par procesuālajiem pārkā -
pumiem un soda apmēru.475 Turklāt no prakses secināms, ka reti kurš vadītājs
šajās lietās pirmās instances spriedumus pārsūdz apelācijas instancē. 
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473 Sk. Soda palielināšana par braukšanu bez OCTA samazinās neapdrošināto auto skaitu.
Pieejams: http://tiny.cc/c0c20 (skatīts 02.07.2010.).
474 Palielina sodu par braukšanu bez OCTA. Pieejams: http://tiny.cc/2vuqv (skatīts 02.07.2010.).
475 Sk. piem., Administratīvās apgabaltiesas 13.10.2008. spriedumu lietā Nr. A42306306
(143/AA43–1094–08/9) un 22.12.2008. spriedumu lietā Nr. A42380606 (143/AA43–1397–
08/15). Pieejams: www.tiesas.lv



10.1. Iestāžu kompetence lēmumu pieņemšanā

Saskaņā ar LAPK 7. panta otro daļu lietvedība par administratīvajiem pārkāpu -
miem veicama, stingri ievērojot likumību. Saskaņā ar LAPK 213. pantu rajonu
(pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi
amatpersona), 116. panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā
daļā, 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā, 149.15 panta trešajā,
ceturtajā, piektajā, septītajā un astotajā daļā, 150.1 pantā /../ paredzēto adminis -
tratīvo pārkāpumu lietas. Saskaņā ar LAPK 214. pantu valsts policijas iestādes
izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.–114., 118., 134.–136. pantā, 137.1 panta cetur tajā
daļā, 138., 139. pantā, 139.1 panta pirmajā daļā, 149.4–149.33 pantā, 155.4 panta
pirmajā daļā /../ paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas. No minētajām
normām izriet, ka rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši nedrīkst izskatīt administratīvo
pārkāpumu lietas, kas paredzētas LAPK 149.24 panta pirmajā daļā, jo šīs katego -
rijas lietas pienākas valsts policijai. Ievērojot minēto, tiesa secināja, ka Rēzeknes
tiesas tiesnesis, lēmuma rezolutīvajā daļā atzīstot, ka vadītājs ir vainīgs, ne tikai
pamatojoties uz LAPK 149.15 panta ceturto daļu, bet arī LAPK 149.24 panta pirmajā
daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanā, ir rīkojies ārpus savas kompetences.476

10.2. Valsts tehniskās apskates un apdrošināšanas
nepieciešamības priekšnoteikumi 

Lai pie administratīvās atbildības varētu saukt par tāda transportlīdzekļa iz -
mantošanu ceļu satiksmē, kuram nav derīga valsts tehniskā apskate vai īpašnieka
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, ir jākonstatē, pirmkārt, ka nav
spēkā esoša valsts tehniskā apskate vai īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā
apdrošināšana un, otrkārt, ka minētais transportlīdzeklis izmantots ceļu satiksmē.

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transport -
līdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kā arī lai aktualizētu transportlīdzekļu
un to vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas un to vadītāju informatīvo
sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos
aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.
Lai pastāvīgi kontrolētu to transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu,
kuri piedalās ceļu satiksmē un kurus izmanto komercpārvadājumiem, tiek veikta
transportlīdzekļu tehniskā kontrole uz ceļiem (CSL 16. panta pirmā daļa).

Valsts tehniskā apskate ir piesaistīta pie konkrēta transportlīdzekļa, savukārt
OCTA ir piesaistīta gan pie konkrēta transportlīdzekļa, gan transportlīdzekļa
vadītāja. Mainoties transportlīdzekļa īpašniekam, tehniskā apskate saglabājas
jaunajam īpašniekam, savukārt OCTA izbeidzas, kas nozīmē, ka gan jaunais, gan
vecais transportlīdzekļa īpašnieks nevar izmantot esošo apdrošināšanu. Ir
jānoformē jauna apdrošināšana.477

Tādējādi tehniskai apskatei obligāti jābūt veiktai transportlīdzekļiem, kas pie -
dalās ceļu satiksmē. Tomēr pastāv arī gadījumi, kuros transportlīdzeklim ir atļauts
piedalīties ceļu satiksmē bez ikgadējās tehniskās apskates. Ir iespējams CSDD
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noformēt vienas dienas atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Tas tiek pieļauts, lai ar
transportlīdzekli varētu aizbraukt līdz tehniskās apskates stacijai, ja ir beidzies
tehniskās apskates vai pagaidu atļaujas derīguma termiņš. Turklāt, ja arī tiek
apstrīdēts vai pārsūdzēts CSDD lēmums, ar kuru atteikts izsniegt tehnisko apskati,
tas neaptur šā lēmuma darbību (CSL 16. panta astotā daļa). Tas nozīmē, ka ar šādu
transportlīdzekli nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē. 

Ikviens transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa ceļiem, piedalās ceļu satiksmē.
Ceļu satiksmes dalībnieks ir jebkura persona, kas atrodas uz ceļa vai tieši piedalās
ceļu satiksmē. Transportlīdzeklis ir ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta
braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora.478

Tiesu praksē bieži ir strīds starp ceļu policiju un transportlīdzekļa vadītāju, vai
konkrēta braukšanas vieta ir ceļš un vai, braucot pa to, vadītājs atrodas ceļu
satiksmē.

Kādā lietā479 ceļu policija bija saukusi pie atbildības servisa darbinieku (vadī -
tāju), jo tas bez derīgas tehniskās apskates bija vadījis transportlīdzekli  norobe žotā
autoservisa teritorijā. Servisa darbinieks ar transportlīdzekli veica testa braucienu,
lai konstatētu un novērstu transportlīdzekļa defektus, kā arī, lai veiktu transport -
līdzekļa noregulēšanas darbus. 

Citā lietā ceļu policija pie atbildības bija saukusi vadītāju, kurš brauca pa
privātīpašumā esošu grants karjeru, kurš pielāgots braukšanai ar transportlīdzekli
un tika izmantots kā automašīnu treniņu vieta, bet tajā nebija reģistrētu vietējās
nozīmes ceļu. 

Pēc tiesas ieskata, ne visās teritorijās, kur var braukt, transportlīdzeklim ir ne -
pieciešama tehniskā apskate un civiltiesiskā obligātā apdrošināšana. Abās minē -
tajās lietās ceļu policijas rīcība tika atzīta par nepamatotu, jo abos gadījumos
konkrētās vietas, pēc tiesas ieskata, nebija atzīstamas par ceļiem un tajos vadītājs
neatradās ceļu satiksmē. 

10.3. Velkamā transportlīdzekļa tiesiskais statuss

Katrā gadījumā tiek vērtēts, vai ir derīga valsts tehniskā apskate un īpašnieka
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. 

No Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta prakses480 izriet, ka par
transportlīdzekļa vadīšanu ir uzskatāma arī tāda vadīšana, ja to velk lokanajā sa -
kabē un velkamais transportlīdzeklis kaut kādu iemeslu dēļ pats nevar pārvie -
toties.

Līdz ar to velkamā transportlīdzekļa vadītājam, tāpat kā ikvienam transport -
līdzekļa vadītājam, jāizpilda normatīvo aktu prasības. Tas nebūtu jādara, ja tran -
sportlīdzekli pārvestu tādā veidā, ka tas netiek vadīts jeb netiek vilkts lokanajā
sakabē. Piem., pārvests ar citu transportlīdzekli.
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10.4. Subjektīvā nezināšana un pārliecība neatbrīvo 
no atbildības 

Kādā lietā481 transportlīdzekļa vadītājs norādīja, ka viņš nav zinājis par to, ka
viņa vadītajai automašīnai ir beidzies tehniskās apskates termiņš un to viņam nav
norādījusi arī automašīnas īpašniece. Tiesa atzina, ka šis apstāklis neietekmē
konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanas faktu. Tas pauž vadī tāja attieksmi
pret notikušo, viņa vainas formu, proti, pārkāpums izdarīts aiz ne uz manības, bet
neatbrīvo no likumā noteiktās atbildības par konkrētā pārkāpuma izdarīšanu.

Turklāt tiesa atzina par nepamatotu vadītāja argumentu, ka automašīna sava
ideālā tehniskā stāvokļa dēļ nav radījusi draudus sabiedrībai, līdz ar to nebijis
pamata piemērot sodu. No CSL 16. panta pirmās un otrās daļas izriet, ka likum -
devēja mērķis, nosakot pienākumu termiņā veikt valsts tehniskās apskates, ir bijis
no teikt ne tikai transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pārbaudes veikšanu, bet arī
daudz plašākas pārbaudes veikšanu – samaksāt ikgadējo nodevu par transport -
līdzekli, uzliktajiem naudas sodiem, obligāto civiltiesisko apdrošināšanu. Tehnis -
kās ap skates mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un dzīvību, vidi un mantu. 

Kādā citā lietā482 vadītājs norādīja, ka nevar veikt tehnisko apskati, jo, lai arī
citā administratīvā pārkāpuma lietvedībā lēmums ir pārsūdzēts un lēmuma
darbība ir apturēta, CSDD datu bāzē saglabājies ieraksts, ka vadītājs uzlikto naudas
sodu nav nomaksājis. Tomēr tiesa noraidīja šo argumentu. Tā paskaidroja, ka
vadītājs nevar iz mantot transportlīdzekli ceļu satiksmē, ja tam nav derīga
tehniskā apskate un nav nozīmes, vai vadītājs to nevar veikt iestādes tiesiskas vai
prettiesiskas dar bības dēļ. Šādā situācijā vadītājam jāizmanto visi tiesiskie
līdzekļi, lai dzēstu nepamatoto ierakstu CSDD datu bāzē. Turklāt kaitējumu un
zaudējumus, kas radušies tādēļ, ka nevar izmantot konkrēto transportlīdzekli,
vadītājs var lūgt atlīdzināt. Tomēr šie apstākļi neattaisno to, ka vadītājs ceļu
satiksmē izmanto transportlīdzekli bez derīgas tehniskās apskates.

10.5. Vadītāja līdzdarbības pienākums 

Ja lietās rodas strīds saistībā ar spēkā esošu tehniskās apskates vai īpašnieka
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, tiesa vērtē informāciju no CSDD
un apdrošināšanas kompānijām, tādējādi gūstot objektīvus pierādījumus par ceļu
policijas konstatēto faktu. Vadītājiem ir grūti oponēt, līdz ar to vadītāji parasti
apšauba nevis pārkāpuma faktu, bet lēmuma pieņemšanas procesu, minot dau -
dzus sīkus procesuālus pārkāpumus.483 Tomēr tiesa vadās no tiesību teorijā atzītā,
ka lēmums tiek atcelts tikai tad, ja procesuālie pārkāpumi ir būtiski un ietekmē
lēmumu pēc būtības.

Kā jau tika norādīts iepriekš, nereti ir gadījumi, kad vadītāji neapstrīd pārkā -
puma faktu, bet nepiekrīt piespriestajam sodam. Tomēr jāņem vērā, ka, ja piespries -
tais sods ir minimāla apmēra, kā nosaka norma, tad vēl mazāku ceļu policija nevar
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pie mērot (sk. iepriekš sadaļu par soda noteikšanu). Tiklīdz ir piemērots lielāks sods
nekā minimāli noteiktais, vadītājs var prasīt, lai iestāde sniedz tam pamatojumu.
LAPK 32. panta otrā daļa noteica, ka, uzliekot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma
raksturu, pārkāpēja personību, viņa vainas pakāpi, mantisko stāvokli, atbildību
mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Tomēr praksē ir gadījumi, kad privātper -
sonas pārsūdz lēmumu tiesā, lai gan soda apmērs ir mazākais, ko likumdevējs ir
noteicis un ko policija var piemērot par šo pārkāpumu.484

10.6. Ceļu policijas uzdevums novērst un pārtraukt 
likumu pārkāpumus

Ceļu policijas rīcībai ir jāatbilst labai pārvaldībai. Par likumu pārkāpumiem tai
jāīsteno ne tikai sodīšana, bet arī jāveic visas darbības, kas saistītas ar pārkāpumu
novēršanu un pārtraukšanu. Ceļu policijas rīcība, kas apzināti ir vērsta uz sodī -
šanu, neatbilst labai pārvaldībai.

Tā kādā lietā485 transportlīdzeklim tumšajā diennakts laikā nedega aizmugu -
rējie gabarītlukturi un nebija ieslēgta avārijas gaismas signalizācija. Tiesa atzina,
ka formāli vadītāja rīcībā ir saskatāmas LAPK 149.24 panta astotajā daļā minētā
pārkāpuma pazīmes. Tomēr tiesa arī norādīja, ka no ceļu policijas inspektoru
dienesta ziņojumiem izriet, ka inspektori nevis tūlīt pēc pārkāpuma konstatēšanas
ir veikuši pasākumus, lai to novērstu, bet ilgāku laiku turpinājuši sekot vairākus
kvartālus un šķērsojuši vairākus krustojumus, līdz pats vadītājs apstājies auto -
busa pieturā. Ja ceļu policija turpināja sekot vadītājam un fakts, ka nedega aiz -
mugurējie gabarītlukturi, viņiem netraucēja, tad šajā gadījumā tas nebija sa bied -
riski bīstami arī citiem satiksmes dalībniekiem. Tiesa uzsvēra, ka no likuma “Par
policiju” 3. un 10. panta izriet, ka primāri ceļu policijas darbiniekiem ir pienākums
garantēt personu un sabiedrības drošību, novērst un pārtraukt likumu pārkā -
pumus, nevis sodīt. Tiesa secināja: lai arī formāli ir izdarīts pārkāpums, tomēr ir
vērtējams jautājums, vai vadītājs šajā gadījumā ir sodāms, lai sods sasniegtu savu
mērķi. No lietas materiāliem redzams, ka vadītājs pēc norādes par gabarītlukturu
nedegšanu, novērsa šo trūkumu. Vadītājs arī atzina savu vainu un apzinājās pār -
kāpuma bīstamību. Līdz ar to šajā gadījumā vadītājs nebūtu sodāms. 

Konkrētajā gadījumā ceļu policijas darbinieki ir pārpratuši sodīšanas mērķi.
Sodī šana nav pašmērķis un nav arī ceļu policistu prerogatīva jeb privilēģija. Soda
mērķi ir noteikts LAPK. Sods ir tikai galīgais līdzeklis, lai novērstu jaunus pārkā -
pumus, vadītājs saprastu savas rīcības nepareizību utt. Ja konkrētā gadījumā to
var sasniegt ar citiem līdzekļiem, tad sods nav jāpiemēro.
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10.7. Ceļu policijas tiesības apturēt transportlīdzekli

Kādā lietā486 transportlīdzekļa vadītājs norādījis, ka ceļu policijas amatperso -
nas rīkojušās prettiesiski, jo bez iemesla apturējušas automašīnu. Konkrētajā lietā
automašīnai tumšajā diennakts laikā nedega neviens no aizmugurējās valsts
numura zīmes apgaismojuma lukturiem, un pirms transportlīdzekļa apturēšanas
to nevarēja konstatēt. Līdz ar to tas nevarēja būt par pamatu automašīnas aptu -
rēšanai. 

Analizējot šo gadījumu, tiesa secināja, ka, ievērojot likuma “Par policiju” 12. panta
pirmās daļas 20. punktu, konkrētajā gadījumā vadītāja tiesību ierobežojums ir
samērīgs ar labumu, ko sabiedrība iegūst ar šo ierobežojumu, ņemot vērā, ka
veiktās pārbaudes rezultātā tika konstatēts administratīvais pārkāpums un tas
tika konstatēts, vadītājam klātesot. 

Jāņem gan vērā, ka apturēšanai ir jābūt leģitīmam iemeslam. Tas nepārprotami
izriet no likuma “Par policiju”. Piem., ja ir pamats domāt par pārkāpuma izdarī -
šanu, lai veiktu satiksmes uzraudzību un kontroli, utt. Apturēšanu nedrīkst veikt
patvaļīgi.

10.8. Transportlīdzekļa numura zīmes apgaismojuma izdegšana
braukšanas laikā

Tiesa kādā lietā487 atzina, ka atbildība par pārkāpumu, kas saistīts ar transport -
līdzekļa valsts numura zīmes apgaismojuma lukturu nedegšanu, iestājas gan, ja
vadītājs ar nodomu brauc bez šā apgaismojuma, bet nevis aiz neuzmanības.
Atbilstoši CSN, vadītājam transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis jāpārbauda pirms
braukšanas uzsākšanas, kā arī kustības laikā. Jebkura transportlīdzekļa sistēma un
detaļa noteiktā brīdī var pārstāt funkcionēt. Vadītājam, to apzinoties, ir jāvelta se -
višķa rūpība apgaismojuma uzturēšanai, lai risks, ka tas pārstāj funkcionēt brau-
ciena laikā, neīstenojas. Fakts, ka apgaismojums tomēr pārstāj funkcionēt brau ciena
laikā, pats par sevi liecina par pietiekamas rūpības trūkumu, tas ir, par – ne -
uzmanību. 

10.9. Antiradaru lietošanas aizliegums

Nav nostabilizējusies tiesu prakse jautājumā par personas saukšanu pie admi -
nistratīvās atbildības par antiradaru lietošanu. Lai vadītāju varētu saukt pie atbil -
dības pamatojoties uz LAPK 149.24 panta septiņpadsmito daļu, jākonstatē: 1) ierīce
(antiradars), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signā -
lus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībai; 2) braucošs transport līdzeklis,
kas aprīkots ar šo ierīci.

Kādā lietā488 vadītājs atzina, ka ierīce ir antiradars, un to arī atdeva policijai. Tā
kā nebija strīda par ierīci un vadītājs to atdeva ceļu policijai brīvprātīgi, ekspertīze
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netika veikta un arī par izņemšanu nebija strīda. Tomēr tiesa, lai vēlreiz pārlie -
cinātos par ierīces dabu, nevis veica ekspertīzi, bet pārliecību guva interneta
resursos. Tiesa arī nenorādīja ekspertīzes neveikšanas iemeslu un neanalizēja
antiradara izņemšanas kārtību. 

Iepriekšminētajā lietā strīds bija par to, vai antiradaram jābūt ieslēgtam un
lietotam. Tiesa secināja, ka tam nav jābūt ieslēgtam, bet pietiek vienīgi ar to, ka
transportlīdzeklis ir aprīkots ar šāda veida ierīci, lai personu sauktu pie atbildības.
Tiesa kā analoģiju minēja piemēru: fakts, ka transportlīdzeklim nav ieslēgtas
tuvās gaismas, nenozīmē, ka tas nav aprīkots ar gaismas lukturiem.

Savukārt kādā citā lietā489 ceļu policijas amatpersona ievēroja, ka automašīnas
salonā cigarešu piepīpētājā ir pievienots vads, kurš ved uz ierīci, kas atrodas uz
grīdas zem pasažieru sēdekļa. Šī ierīce atgādināja antiradaru. Konkrētajā lietā ceļu
policija nenodeva ekspertīzei šo ierīci, bet, pamatojoties uz internetā iegūstamo
informāciju, uzskatīja to par antiradaru. Tiesa atzina, ka internetā iegūtā informā -
cija nevar būt par pierādījumu administratīvajā lietā. Internetā atrodamā infor -
mācija var būt tikai informatīva rakstura materiāls. Tā var kalpot par lietas iero si nā-
 šanas un ierīces izņemšanas pamatu. Lai ierīci atzītu par antiradaru un tas būtu
pierā dījums, ir jāveic ekspertīze. Ekspertīzi nevar aizstāt arī ceļu policijas amat -
personu ziņojumi, jo policistiem šajā jomā nav speciālu zināšanu. 

Arī citā lietā490 tiesa atzina, ka ceļu policijai ir jāveic ekspertīze, lai noteiktu,
vai ierīce ir antiradars. Tiesa noraidīja ceļu policijas argumentus, ka nav nepie -
ciešama ekspertīze, jo konkrēto ierīču tehniskie dati un to pielietošanas mērķis ir
noteikts rūpnīcas izgatavotajā instrukcijā, kas ir publiski pieejama internetā. Tiesa
uzsvēra, ka konstatējamas vismaz četras ekspertīzes pazīmes: 1) izpētes objekts;
2) nepieciešamība veikt pētījumu; 3) izmantojamas speciālas zināšanas un iekār -
tas; 4) jautājumi, uz kuriem ekspertīzē sniedzamas atbildes.

Tiesa arī vērtēja, vai ceļu policijas amatpersona var veikt transportlīdzekļa
apskati. Pamatojoties uz Satversmes 96. un 116. pantu, kā arī likuma “Par policiju”
12. panta pirmās daļas 4. punktu un LAPK 252. un 256.1 pantu, tiesa secināja, ka
tad, ja ceļu policijas amatpersonām ir aizdomas par antiradara esamību transport -
līdzeklī, tās var veikt apskati tikai ar īpašnieka piekrišanu, bet, ja piekrišana nav
sa ņemta, ar attiecīgu tiesneša lēmumu. Konkrētajā gadījumā ceļu policija nebija
saņēmusi ne vienu, ne otru. Tādējādi tiesa šādu ceļu policijas rīcību atzina par
prettiesisku. 

Savukārt citā lietā491 tiesa uzskatīja, ka, lai izņemtu ierīci no transportlīdzekļa,
nav nepieciešama īpašnieka atļauja vai tiesas lēmums. Tiesa norādīja, ka LAPK
257. panta pirmajā daļā noteikts, ka dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets
un kuri atrasti aizturēšanas vai personas mantu vai vietas apskates laikā, kā arī
pārkāpuma konstatācijas brīdī, izņem atbilstošajos LAPK 254., 256. un 256.1

pantos norādītā amatpersona. Policijas darbinieks, ja panta sankcija paredz mantu
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izņemšanu, ir pilnvarots to izņemt. LAP 256.1 panta piektā daļa,492 kas nosaka ne -
pieciešamību pēc vadītāja atļaujas vai tiesneša lēmumu, nav attiecināma uz
šādiem gadījumiem, jo netiek veikta “apskate”, bet gan “mantas konfiskācija”.

Kā redzams, tiesu praksē nav vienotas izpratnes, kā ceļu policija var veikt
transportlīdzekļa apskati un gūt pārliecību par konstatētās ierīces dabu. Ja ceļu
policistam būtu jāsaņem vadītāja atļauja vai tiesas lēmums, policijas rīcības brī -
vība šādos gadījumos būtu samērā šaura, jo īpaši – salīdzinājumā ar krimi -
nālprocesu. LAPK 149.24 panta septiņpadsmitajai daļai būtu vairāk brīdinoša un
izglītojoša funkcija – tā kalpotu tam, lai pavēstītu, ka antiradaru lietošana ir aiz -
liegta un par tā lietošanu pienākas administratīvais sods. Tomēr soda reāla pie -
mēro šana būtu apgrūtināta. Ja nepieciešama tiesneša atļauja, tad, lai nodrošinātu
pierādījumu nemainīgumu, ceļu policijai līdz atļaujas saņemšanai būtu jāizņem
viss transportlīdzeklis kopā ar iespējamo antiradaru. Šāda kārtība vērtējama kā
nesamērīga gan no pierādīšanas teorijas, gan arī no privātpersonas tiesību ierobe -
žo šanas viedokļa. Līdz ar to būtu nepieciešams vienveidot tiesu praksi vai arī
likum devējam būtu jāprecizē attiecīgās LAPK normas, novēršot jebkādas šaubas.
Savu kārt prasība par ekspertīzes veikšanu ir vērtējama kā pamatota, izņemot gadī -
jumu, ja pats transportlīdzekļa vadītājs atzīst, ka konkrētā ierīce ir antiradars.

10.10. Vadītāja redzamības zonas ierobežošanas aizliegums

Vadītājam aizliegts braukt ar transportlīdzekli, kas aprīkots ar priekšmetiem,
stiklu pārklājumiem, aizkariem, žalūzijām u. tml., kas būtiski ierobežo pārskatā -
mību transportlīdzekļa vadītāja tiešā redzamības zonā. Tādējādi stikla pārklājumi
ir pieļaujami tikai tad, ja tie netraucē redzamību. Turklāt likumdevējs ir definējis,
kas attiecībā uz stikla pārklājumiem ir uzskatāms par būtisku redzamības ierobe -
žojumu, proti, tie ir pārklājumi, kas padara priekšējā stikla (vējstikla) gaismas
caurlaidību mazāku par 75% vai priekšējo sānstiklu (priekšējo durvju stiklu)
gaismas caurlaidību mazāku par 70%.

Kādā lietā493 izskatīja pārkāpumu, kura fiksēšanas brīdī vēl nebija izdoti
Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti, kas regulētu prasības tran -
sportlīdzekļu logu stiklu gaismas caurlaidības mērierīcēm. Tomēr tiesa secināja,
ka policija nevar atteikties pildīt savus pienākumus un nesodīt pārkāpējus, jo tas
būtu pretrunā ar tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu. Iestāde nevar
atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma nepa -
redz piemērošanas mehānismu. Līdz ar to normatīvā regulējuma trūkums neno -
zīmē, ka attiecīgie mērījumi nav pieļaujami.

Pie atbildības var saukt, ja kaut vai tikai priekšējais stikls (vējstikls) vai tikai
viens no priekšējiem sānstikliem (priekšējo durvju stikliem) ir ar pārklājumu, kas
padara gaismas caurlaidību mazāku par tiesību normās norādīto. 
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Nav arī pamatoti argumenti, ka vadītājs ar redzi vien nevar noteikt pārklājuma
gaismas caurlaidību. Katram vadītājam ar lielāko rūpību jāizturas pret transport -
līdzekļa tehnisko stāvokli. Ja pārklājums ir konstatējams, vadītājam ir jāpār -
liecinās par tā gaismas caurlaidību un atbilstību normatīvo aktu notei kumiem.

10.11. Braukšana ar neatbilstošām riepām

Nepietiek tikai ar ceļu policijas darbinieka subjektīvu novērtējumu, ka “vadītājs
piedalījās ceļu satiksmē ar transportlīdzekli, kurš nav aprīkots ar riepām, kas
paredzētas braukšanai ziemas apstākļos”. Kādā lietā494 šādu apgalvojumu neap -
stip ri nāja neviens pārbaudāms objektīvs pierādījums. Nebija norādīts, ar kādām
riepām (atbilstoši marķējumam vai ārējām pazīmēm) ir bijis aprīkots vadītāja
transportlīdzeklis. Ceļu policija nebija pat nodrošinājusies fotoattēliem, kas varētu
apstiprināt pārkāpuma faktu. Turklāt ceļu policijas pārstāvis tiesas sēdē apstip -
rināja, ka pārsūdzētajā lēmumā minētos faktus nevar pārbaudīt. Līdz ar to tiesa
norādīja, ka šādos gadījumos nepietiek ar ceļu policista subjektīvu novērojumu.
Nepieciešams fiksēt riepas marku un to aprakstīt, fiksēt tās izskatu, lai vēlāk ne -
pie ciešamības gadījumā to varētu pierādīt tiesā.
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11. nodaļa
Velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto 

papildu prasību pārkāpšana

Papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem nosaka CSN 217.–230.9

punkts. Savukārt LAPK 149.21 pantā administratīvā atbildība paredzēta par šo
noteikumu pārkāpšanu.

Velosipēds ir transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot cilvēka
muskuļu spēku. Velosipēds var būt aprīkots ar elektromotoru, kura jauda nav
lielāka par 0,25 kW.

Mopēds ir divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis, kura motora
darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem (dzirksteļaizdedzes tipa
motoriem) vai kura maksimālā jauda ir mazāka par 4 kW (elektromotoriem vai cita
veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums
nepārsniedz 45 km/h.

Vadītājam jābūt klāt velosipēda, mopēda vai jebkura mehāniskā transport -
līdzekļa vadītāja apliecībai. Papildu velosipēda vai mopēda vadīšanas tiesības nav
nepieciešamas, ja vadītājam ir augstākas kategorijas vadītāja tiesības, piem., auto -
mašīnas vadītāja tiesības. 

Gadījumā, ja velosipēda vai mopēda vadītājam nav vadīšanas tiesību, pēc admi-
nistratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas un administratīvā soda uzlikšanas,
vadītājs nevar turpināt ceļu. Pretējā gadījumā vadītājs turpinās pārkāpt CSN. Ja
rodas aizdomas, ka vadītājs turpinās vadīt velosipēdu vai mopēdu, ceļu policijas
darbinieks var izņemt un nodot glabāšanā velosipēdu vai mopēdu, izdarot par to
atzīmi administratīvā pārkāpuma protokolā (LAPK 257. pants).

Savukārt, ja velosipēda vai mopēda vadītājam ir vadīšanas tiesības, bet to nav
klāt, vadītājs ir saucams pie atbildības, pamatojoties uz LAPK 149.4 panta pirmās
daļas 1. punktu. 

Braukt ar velosipēdu pa ceļa brauktuvi vai nomali atļauts personām no 12 ga -
diem, ar mopēdu – personām no 14 gadiem. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai
nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, kas vecāki par 7 gadiem.
Bērniem šajā gadījumā jālieto aizsprādzēta aizsargķivere. 

Aizsargķivere ir jālieto mopēda vadītājam un tā pasažierim, bet velosipēda
vadītājam tas nav jādara obligāti. Izņēmums ir iepriekšminētais gadījums, kad ar
velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā brauc bērns,
kurš nav jaunāks par 7 gadiem.

Velosipēdam un mopēdam jābūt tehniskā kārtībā (sk. CSN 220. punktu).
Braucot ar mopēdu, jebkurā diennakts laikā priekšpusē jābūt iedegtam baltas

gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Braucot pa brauk -
tuvi vai nomali, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos
velosipēdam priekšpusē jābūt iedegtam baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē –
sarkanas gaismas lukturim.

Netraucējot gājējus, velosipēdu un mopēdu vadītājiem atļauts braukt pa no -
mali, bet velosipēdu vadītājiem – arī pa ietvi.

Šo un citu CSN minēto prasību ievērošana ir būtiska, jo, tiklīdz velosipēda un
mopēda vadītājs iekļaujas ceļu satiksmē, tas kļūst par līdzvērtīgu satiksmes dalīb -
nieku un arī uzņemas atbildību par satiksmes drošību. Lai velosipēda un mopēda
vadītāja dalība ceļu satiksmē būtu droša viņam pašam un citiem transportlīdzekļa
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vadītājiem, ir jāievēro CSN un jābrauc ar vislielāko uzmanību. Ja citu transport -
līdzekļu vadītājus var pasargāt automašīnas dzelzs konstrukcijas, drošības josla
utt., tad velosipēda vai mopēda vadītājam nav šādas papildu drošības. 

Pārkāpuma subjekts var būt velosipēda un mopēda vadītājs. Turklāt jāņem
vērā, ka pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz administra -
tīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas četrpadsmit gadu vecumu (LAPK
12. pants). 

Par LAPK 149.21 pantā minēto pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt
naudas sodu. 

Ja izpildīti LAPK 21. panta nosacījumi, LAPK 149.21 pantā paredzētais pārkā -
pums var tikt atzīt par maznozīmīgu. Šīs kategorijas lietās pierādās, ka ceļu poli -
cija ne gluži pareizi izmanto savas pilnvaras soda noteikšanā. Konkrētā lietā495

par LAPK 149.21 pantā paredzēto pārkāpumu pie atbildības tika saukts velosipēda
vadītājs, jo velosipēdam nebija priekšējā atstarotāja un nebija velosipēda vadītāja
apliecības. Ceļu policija vadītājam uzlika naudas sodu 5 latu apmērā. Nebija kon -
sta tēti atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi. Tomēr iestāde nebija ņēmusi
vērā citus apstākļus, proti, vadītāja mantisko stāvokli. Tādēļ tiesa pieņēma lēmumu
grozīt uzlikto sodu un naudas sodu aizstāja ar brīdinājumu. Ceļu policija mēdz
neatklāt lietderības apsvērumus par soda apmēru.496

Tiesu praksē ir ļoti maz gadījumu, kad tiek vērtēta transportlīdzekļa vadītāja
atbildība, pamatojoties uz LAPK 149.21 pantu. Tam varētu būt izskaidrojums, ka
sankcija nav tik liela, lai personas gribētu vērsties tiesā, kā arī fiksēto pārkā pumu
skaits ir salīdzinoši neliels (katru gadu tiek fiksēti aptuveni 5000 pārkā pumu)497.
Šā panta sastāva iespējamie pārkāpēji vairāk tiek ietekmēti ar preven tīviem pasā -
kumiem un akcijām. 

Lai personu varētu atzīt par vainīgu pārkāpuma izdarīšanā, jāvērtē, vai tran -
sportlīdzekļa vadītājs pārkāpis CSN 217.–230.9 punktā noteiktās prasības velosi -
pēdu un mopēdu vadītājiem. Pie atbildības var saukt kaut vai par vienas šīs pra sī-
 bas neievērošanu. Tomēr pie atbildības, pamatojoties uz LAPK 149.21 pantu, nevar
saukt, ja velosipēda vai mopēda vadītājs pārkāpj citus CSN noteikumus. Tā kādā
lietā ceļu policija nepamatoti velosipēda vadītāju sauca pie atbildības, pamatojo -
ties uz LAPK 149.21 pantu, norādot, ka tas pārkāpis CSN 10., 113. un 119. punktu
(distances un intervāla neievērošana).498

Velosipēda un mopēda vadītājs, piedaloties ceļu satiksmē, arī tiek uzskatīts
par transportlīdzekļa vadītāju. Tam ir jāievēro ne tikai CSN 217.–230.9 punkta
noteikumi, bet arī citi ceļu satiksmes noteikumi. Uz velosipēda un mopēda vadī -
tājiem, tāpat kā uz jebkuru transportlīdzekļa vadītāju, attiecas visas ceļa zīmes.
Arī par to neievērošanu velosipēda un mopēda vadītājs var tik saukts pie adminis -
tratīvās atbildības. Piem., par to pašu distances un intervāla neievērošanu (LAPK
149.8 panta divdesmit ceturtā daļa), par transportlīdzekļu vadīšana alkohola rei bumā
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vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē (LAPK 149.15 pants), nepa kļau -
šanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnva rota pār -
baudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus (LAPK 149.5 panta trešā daļa).

Kādā lietā Saeimas drošības dienesta darbinieki apturēja velosipēda vadītāju
un aizliedza braukt uz Doma laukumu pa Jēkaba ielas braucamo daļu, norādot uz
ceļa zīmi “Iebraukt aizliegts”. Lai arī dzīvojamās zonās ar velosipēdu var braukt
pa ietvi, velosipēda vadītājam tika aizliegts arī pārvietoties pa Jēkaba ielai pie -
guļošo ietvi, jo tas apdraudot valsts amatpersonu drošību. Vērtējot situāciju, tiesa
atzina, ka aizliegums iebraukt attiecas uz velosipēda vadītāju tāpat kā jebkuru
transportlīdzekļa vadītāju. Tiesa arī atzina, ka zīme “Apdzīvotas vietas sākums”
nevar atcelt aizlieguma zīmes “Iebraukt aizliegts” noteiktos stingrākos braukšanas
ierobežojumus. Tādējādi velosipēda vadītājs nevarēja braukt arī pa ietvi. Konkrē -
tajā gadījumā velosipēda vadītājam bija jānokāpj no velosipēda un jāturpina to
stumt.499

11. noda/a. VELOSIPĒDU UN MOPĒDU VADĪTAJIEM NOTEIKTO PRASĪBU PĀRKAPŠANA 
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12. nodaļa
Gājēju un pasažieru izdarītie pārkāpumi 

Gājēju un pasažieru pienākumus ceļu satiksmē uzskaita CSN 16.–33.4 punkts,
savukārt administratīvā atbildība noteikta LAPK 149.23 pantā.

Gājējs ir persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām vai invalīda ratiņos. Šis termins
neattiecas uz personām, kas veic darbus uz brauktuves, un uz satiksmes regulē -
tājiem. Pasažieris ir persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz tā (izņemot
transportlīdzekļa vadītāju), kā arī persona, kas iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj
uz tā, izkāpj no transportlīdzekļa vai nokāpj no tā.

Ne tikai transportlīdzekļi var būt par cēloni ceļu satiksmes negadījumam, bet
arī gājēju un pasažieru neapdomāta rīcība. Arī gājēji ir satiksmes dalībnieki,
kuriem jāizpilda CSN noteiktie satiksmes dalībnieku pienākumi. Noteikumu ievēro-
 šana ir priekšnoteikums, lai gājēju un pasažieru mijiedarbība ar transportlīdzek -
ļiem un satiksmes kustība būtu droša. 

Salīdzinot ar citiem pārkāpumiem, par šo noteikumu pārkāpšanu likumdevējs
ir noteicis samērā mazus sodus, lai gan līdz 2010. gada novembrim bija gājuši
bojā jau 68 gājēji.500 Salīdzinājumā ar iedzīvotāju skaitu un ņemot vērā iedzīvo -
tāju tiesisko apziņu un kultūru, kā arī attieksmi pret valsts noteikumiem, fiksētais
pārkāpēju skaits nav liels. Katru gadu aptuveni 25 000 pārkāpēju tiek administra -
tīvi sodīti. 

Atbilstoši LAPK 149.23 panta pirmajai daļai gājējam un pasažierim par tā pienā -
kuma nepildīšanu var noteikt brīdinājumu vai naudas sodu. Arī šajā gadījumā, ja
piepildās LAPK 21. panta nosacījumi, LAPK 149.23 pantā paredzētais pārkāpums
var tikt atzīts par maznozīmīgu.

Iestādei jāpamato, kāds sods būtu samērīgs ar konkrēto pārkāpumu, proti,
kāpēc ir izraudzīts konkrētais sods, nevis pārkāpums atzīts par maznozīmīgu.
Tas radītu priekšstatu, ka policija ir iedziļinājusies un izvērtējusi visus lietas ap -
stākļus. Kādā lietā501 no protokola un lēmuma par administratīvo pārkāpumu ceļu
satiksmē nebija konstatējams, vai ceļu policijas darbinieks ir vērtējis pārkāpuma
subjekta – gājēja – atbildību mīkstinošos un apstiprinošos apstākļus. Ja arī tie
nebija konstatēti, tas bija jānorāda. 

Paredzētais pārkāpums ir formāls, nevis reāli kaitīgs – ar to nav radīts nedz
mate riālais kaitējums, nedz kaitējums citu personu veselībai, un soda piemēro -
šana saistīta vien ar gājējiem un pasažieriem noteikto papildu prasību pārkāp -
šanu. Līdz ar to nav pamatots gājēja arguments, ka tas gan šķērsojis ielu, lukso forā
degot sarkanai gaismai, bet uz ceļa nav bijis transportlīdzekļu, tāpēc nav tikusi ap -
draudēta satiksmes drošība.502

Kādā citā lietā,503 gājējs, nelietojot atstarotāju, tika notriekts un tam tika radītas
smagas traumas. Gājējs par to tika saukts pie atbildības, pamatojoties uz LAPK
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149.23 pantu, un tika piemērots sods – brīdinājums. Konkrētajā gadījumā gājēja
bezatbildība bija radījusi ceļu satiksmes negadījumu ar salīdzinoši būtiskām
sekām, tomēr soda apmērs tika noteikts minimālais. Šis gadījums liek jautāt par
iestādes neuzmanību vai nevēlēšanos iedziļināties lietas apstākļos un izdarīt
lietderības apsvērumus, kas, protams, prasa lielāku resursu patēriņu.

Tiesu praksē ir ļoti maz gadījumu, kad tiek vērtēta gājēju un, jo īpaši, pasa -
žieru atbildība, pamatojoties uz LAPK 149.23 pantu. Tam izskaidrojums varētu būt
tāds, ka sankcija nav tik liela, lai personas gribētu vērsties tiesā, kā arī, lai gan
sakarā ar cilvēku zemo tiesisko apziņu gājēju pārkāpumu ir ārkārtīgi daudz,
proporcionāli fiksēto pārkāpumu skaits ir mazs.504

Atbilstoši LAPK 243. pantam gājēju un pasažieru pārkāpumi nav obligāti jāfiksē
ar video vai citām tehniskām iespējām. Administratīvā pārkāpuma lietā faktus var
pierādīt ar dažādiem pierādīšanas līdzekļiem, un nevienam no tiem nav iepriekš
noteikta spēka (sk. iepriekš sadaļu par pierādījumiem). Turklāt ne vienmēr tas būs
iespējams, ja vien ceļu policija kādā konkrētā vietā apzināti seko gājēju un
pasažieru noteikumu ievērošanai. 

Tiesu praksē parasti galvenais strīds ir par faktisko apstākļu pierādīšanu. Lai
gājējs un pasažieris varētu atspēkot iestādes pierādījumus, tam jāpierāda kon krēto
ceļu policijas darbinieku neobjektivitāte vai arī jāiesniedz pierādījumi, kas apliecina
pretējo. Vēlāk nav iespējams konstatēt, kādas gaismas signāls konkrētajā pārkā -
puma brīdī luksoforā dega, jo pastāv subjektīvais apstāklis – protokolā pār kāpuma
laiks tiek fiksēts atkarībā no ceļu policijas darbinieka pulksteņa precizi tātes.505

Nereti tiek izskatītas lietas par atstarotāju nelietošanu, gājējam pārvietojoties
diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš
nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots. Visām šim lietām ir vienāds scenārijs –
ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā autovadītājs ir notriecis gājēju, tomēr,
nekonstatējot iesaistīto dalībnieku kriminālatbildību, viena mēneša laikā tiek
lemts par personas saukšanu pie administratīvās atbildības. 

Līdz ar to atstarotāju lietošana ir būtisks nosacījums satiksmes drošībai. Ja tas
netiek ievērots, nereti notiek transportlīdzekļa sadursme ar gājēju. Atbildības
forma var būt gan kriminālatbildība, gan administratīvā atbildība. Būtu pat apsve -
rams jautājums par administratīvā soda apmēra palielināšanu par gājēju notei -
kumu pārkāpšanu. 

Cilvēku samērā zemās tiesiskās apziņas dēļ gājēju pārkāpumu ir ārkārtīgi
daudz, jo īpaši gadījumos, kad ielas tiek šķērsotas, luksoforā degot sarkanajam
gaismas signālam. Sabiedrības tiesiskajai izpratnei ir jāmainās. Indivīdiem jākļūst
atbildīgākiem gan savstarpējās attiecībās, gan arī attiecībās ar valsti. Kā rāda līdz -
šinējā prakse, ar sodīšanu vien situācija nemainīsies. Ir jāmainās cilvēku nihilis -
tiskajai attieksmei pret noteikumu ievērošanu. Ar sodīšanu var panākt pretēju
efektu – vēl lielāku cilvēku neiecietību pret noteikumiem. Ir jāveic prevencijas
pasākumi, kas skaidrotu noteikumu ievērošanas pozitīvās puses un katra indivīda
un visas sabiedrības ieguvumus. 

Tiesa norāda arī, ka sods nevar būt pašmērķis, bet ir tikai viens no līdzekļiem,
ar kura palīdzību panākt likumā noteikto pamatmērķi – atturēt personas no jaunu
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www.tiesas.lv



pārkāpumu izdarīšanas un audzināt pārkāpēju un citas personas. Demokrātiskā
sabiedrībā sodam ar pamatmērķi sodīt jābūt tikai pakārtotai nozīmei. Gājēji bieži
vien neapzinās, kādas negatīvas sekas var radīt pat šķietami maznozīmīga satik -
smes noteikumu neievērošana, jo neizprot attiecīgo normu nozīmi.506

Kādā lietā507 pie atbildības sauktās personas nepatiku izraisīja tieši tas, ka poli -
cists esot bijis noslēpies aiz kioska un to vien gaidījis, ka gājēji izdarīs pārkāpumu
un pieļaus satiksmes drošības riska iestāšanos, nevis ar savu publisko klātbūtni
disciplinējis un norādījis par pārkāpuma sabiedrisko bīstamību. Šis gājēja argu -
ments neattaisno pārkāpuma izdarīšanu, tomēr tas noteikti distancē iedzīvotājus
no valsts varas pārstāvjiem, neveicina lojalitāti un uzticību tiem. Vēršanās tiesā
konkrētajā gadījumā varēja arī būt reakcija uz šādu policijas attieksmi. 

Visus šīs kategorijas pārkāpējus, ņemot vērā to lielo skaitu, nekad nebūs iespē -
jams sodīt, tāpēc sodīšanas stratēģija nenesīs nepieciešamos rezultātus. Arī paš -
laik nenotiek aktīva šo pārkāpumu fiksēšana, bet diemžēl nenotiek arī aktīvs un
mērķtiecīgs prevencijas darbs. Tiek fiksēti un sodīti atsevišķi gadījumi, bet neno -
tiek mērķtiecīgs darbs ar visiem gājējiem.

Arī tajos gadījumos, kad tiek veikti mērķtiecīgi reidi, priekšplānā parādās sodī -
šana. Piem., 2008. gada oktobrī Ogres rajona policijas pārvalde akcijas “Atstaro -
tāju policija” ietvaros organizēja reidu. Pēc tā Valsts policijas paziņojumā nebija
atrodams, kā un kam notika izskaidrojošais darbs, bet uzsvars bija likts uz to, kādi
ir rezultāti. Turklāt vienā no pašām pirmajām ziņām kā sasniegums tiek minēts
tas, ka triju stundu laikā policijas darbinieki administratīvi sodījuši 58 gājējus.508

Pie LAPK 149.23 pantā paredzētā pārkāpuma nav nozīmes faktam, vai gājējs
bijis alkohola vai citu vielu ietekmē, jo šis pants neparedz šādi kvalifi cējošu pa -
zīmi. Tomēr atbilstoši LAPK 34. pantam pārkāpuma izdarīšana, atrodo ties alkoho -
lisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, ir ap stāklis, kas
pastiprina atbildību par administratīvo pārkāpumu. 
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Kopsavilkums

Tiesību sistēma tiek veidota, lai garantētu taisnīgumu un sabiedrisko kārtību.
Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana ir cieši saistīta ar sabiedrības tiesisko
apziņu un kultūru. Konstatētie administratīvie pārkāpumi ir sabiedrības atbildības
daļējs spogulis. Valstij būtu jādomā par plašākiem pasākumiem, lai sekmētu sa -
biedrības tiesisko apziņu un kultūru kopumā. Personas administratīva sodīšana ir
cīņa ar sekām un ne vienmēr veiksmīgākais veids, lai ietekmētu sabiedrības iz -
pratni un novērstu administratīvos pārkāpumus.

Administratīvo pārkāpumu procesā pret personu tiek īstenota sodošā funkcija –
persona tiek administratīvi sodīta par prettiesisku rīcību ar likumā noteiktā soda
piemērošanu. Administratīvā pārkāpuma lietas pēc savas būtības ir pielīdzināmas
krimināllietām. Tādējādi ļoti svarīgi, lai ceļu policijas rīcība atbilstu normatīvo aktu
noteikumiem, jo šās rīcības rezultātā var pasliktināties pie administratīvās atbil -
dības sauktās personas stāvoklis. 

Izvērtējot tiesu praksi, nākas secināt, ka bieži negadās tiesu lietas, kurās ceļu
policijas rīcība tiek atzīta par tādu, kas būtu par pamatu lēmuma atcelšanai. Lielā -
kajā daļā lietu tiesa atstāj spēkā iestādes lēmumus.

Turpmāk netiks uzskaitītas visas tiesiskās problēmas, kuras pētījumā konsta -
tētas, bet tikai daļa no būtiskākajām problēmām:

1. Nepieciešamība pieņemt Administratīvo sodu un sodu procesa
likumu.

Latvijā administratīvo sodu tiesības pamatā nosaka LAPK, kas pieņemts 1984.
gadā kā Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Administratīvo pārkāpumu
kodekss. Līdz ar sabiedriskās un tiesiskās iekārtas maiņu, kas sekoja Latvijas
neatkarības atjaunošanai, un daudziem savstarpēji nesaskaņotiem un fragmentā -
riem grozījumiem, LAPK ir morāli un fiziski novecojis. Līdz ar to praksē vēl
joprojām nākas risināt virkni kolīziju starp kodeksa un APL normām. Šo problēmu
novērstu Administratīvo sodu un sodu procesa likuma pieņemšana.

2. Administratīvā pārkāpuma protokola juridiskā daba. 
Administratīvā pārkāpuma protokolam ir divējāda daba. Pirmkārt, tas ir doku -

ments, kurā tiek fiksētas procesuālās darbības, norādītas lietas izlemšanai nepie -
ciešamās ziņas, tostarp ar protokolu tiek uzsākta lietvedība administratīvā pār -
kāpuma lietā. Otrkārt, protokols ir vērtējams arī kā pierādīšanas līdzeklis, kas
ietver ziņas par faktiem, kas apliecina pārkāpuma esamību. Tas vērtējamas kop -
sakarā ar citiem pierādījumiem lietā.

3. Iespējama protokola sastādīšana bez privātpersonas klātbūtnes.
Ir pieļaujama protokola sastādīšana bez tās personas klātbūtnes, kas izdarījusi

pārkāpumu. Personas tiesības izteikt savu viedokli tādā gadījumā tiek nodroši -
nātas, nosūtot personai protokolu pa pastu vai personai izsakot savu viedokli
lēmuma pieņemšanas vai apstrīdēšanas stadijā. Savukārt tas, vai persona pēc šāda
uzaicinājuma arī ierodas iestādē uz lēmuma sastādīšanu, ir atkarīgs jau no pašas
personas. Ja persona neierodas un tam nav attaisnojošu iemeslu, persona nav
izmantojusi savas iespējas izteikties un iestādei nav šķēršļu pieņemt lēmumu bez
personas klātbūtnes.
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4. Protokola neparakstīšanas tiesiskās sekas.
Personas atteikšanās parakstīt protokolu nozīmē, ka persona nepiekrīt tai

inkriminētajam pārkāpumam, tomēr, pretēji plaši izplatītam viedoklim to personu
vidū, kuras tiek sauktas pie atbildības, protokola neparakstīšana neietekmē
protokola spēkā esamību. Tas ir, neatkarīgi no tā, vai persona protokolu paraksta,
protokols ir spēkā un ir izmantojams kā pierādījums lietā. 

5. Divu veida procesuālie pārkāpumi – nebūtiski un būtiski.
Procesuālo kļūdu ietekme uz gala lēmumu lietā jāvērtē atkarībā no tā, vai tās

ir būtiskas vai nav. Tikai būtiski procesuālie pārkāpumi ietekmē lēmuma saturu
un var būt pat pamatu lēmuma atcelšanai. 

6. Princips, ka visas pamatotās šaubas vērtējamas par labu personai,
nav absolūts. 

Praksē bieži personas, kas tiek sauktas pie administratīvās atbildības, prin -
cipu, ka visas pamatotās šaubas interpretējamas par labu personai, absolutizē.
Proti, šo principu skaidrojot kā tādu, kas ļauj jebkuras šaubas vērtē par labu per -
sonai. Taču minētais princips šādi nav saprotams.

7. Izvēlētā soda apmēra pamatojums. 
Jāpievērš uzmanība, kādu sankciju konkrētā norma paredz un vai iestādei ir

rīcības brīvība. Piem., ja LAPK 194.8 panta otrās daļas sankcija ir brīdinājums vai
naudas sods Ls 10 apmērā, tad ceļu policijas rīcības brīvība aprobežojas ar tie sī -
bām izlemt, vai konkrētajā gadījumā ir piemērojams brīdinājums vai naudas sods
Ls 10. Iestādei šādos gadījumos obligāti jāizdara lietderības apsvērumi, kas jāat -
spoguļo lēmumā par soda piemērošanu. Ja pastāv tikai atbildību mīkstinoši ap -
stākļi vai arī neapstāv ne atbildību pastiprinošie, ne atbildību mīkstinoši ap stākļi,
tad nav pamata noteikt lielāku sankciju, nekā tiesību normā minētā minimālā
sankcija – šajā piemērā – brīdinājumu. Turklāt personai nevar tikt samazināts pie -
mērojamais sods vai, vēl vairāk, persona nevar tikt atbrīvota no atbildības tāpēc,
ka tā ir iesniegusi pierādījumus, ka arī policijas darbinieki pārkāpj ceļu sa tiksmes
noteikumu normas.

8. Policijas darbinieku paskaidrojumu un dienesta ziņojumu
juridiskā daba.

Policijas darbinieku paskaidrojumi un dienesta ziņojumi ir pierādīšanas līdzekļi.
Ja nav pierādījumu par pretējo, tie atzīstami par tiesiski iegūtiem pierādījumiem,
tāpēc šo paskaidrojumu apstiprināšanai nav personas obligāti jānopratina tiesas
sēdē. Tie nav absolūti ticami un neapstrīdami, tomēr tiem ir augsta ticamības
pakāpe. Lai konstatētu, ka policists sniedzis nepatiesas liecības, ir nepieciešami
pārliecinoši pierādījumi.

9. Fakta nozīme, kad privātpersona sniedz paskaidrojumus.
Privātpersonas sākotnēji sniegtajām ziņām pašām par sevi nav piešķirama

lielāka ticamība nekā vēlāk sniegtajām. Šāds apstāklis, proti, iebildumu nenorādī -
šana administratīvā pārkāpuma protokolā, ir vērtējams, un tam var būt nozīme.
Ne jebkurā gadījumā un ne jebkura persona var apzināties savas rīcības nozīmi
konkrētā situācijā. Tomēr apstāklis, ka persona nevienu iebildumu pret protokolu
notikuma vietā protokolā nav norādījusi, zināmā mērā liek apšaubīt faktu, ka šai
personai jau notikuma vietā bijuši iebildumi un tie arī tikuši izteikti.
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10. Vadītāja vēlme izvairīties no piespriestā soda. 
Ceļu policijas nostāja: “praksē novērots, ka transportlīdzekļa vadītāji cenšas iz-

vairīties no atbildības un sodiem par izdarītajiem pārkāpumiem ar visiem iespē-
jamajiem līdzekļiem”, nav pareiza un ir pretēja nevainīguma prezumpcijai. Sā kumā
būtu jācenšas rast atbildi par vainu un tikai tad izdarīt prezumpciju par iespēju
izvairīties no tās. Vadītājam nevar pārmest vēlmi izvairīties no piespriestā soda,
jo savu tiesību aizsardzības izmantošana nav par tādu uzskatāma; šādu pie ņē -
mumu var izdarīt tikai tad, ja ir acīmredzama vadītāja vaina un tam pastāv objek -
tīvi pierādījumi.

11. Mīts par ceļu policijas prettiesisku ieinteresētību tikai sodīt.
Nevienā no analizētajām tiesu lietām nav konstatēta ceļu policista ieintere -

sētība sodīt, lai papildinātu valsts budžetu vai arī tāpēc, ka ceļu policistiem ir sa -
līdzinoši mazs atlīdzinājums, kas liecina, ka šāda ieinteresētība nepastāv vai arī
to nav iespējams konstatēt. Tomēr ceļu policijas rīcībai ir jāatbilst labai pārval -
dībai un citiem tiesību principiem. Par likumu pārkāpumiem ceļu policijai jāīsteno
ne tikai sodīšana, bet arī (un tas nav mazsvarīgi) jāveic visas darbības, kas saistītas
ar pārkāpumu novēršanu un pārtraukšanu. Ceļu policijas rīcība, kas apzināti
vērsta uz sodīšanu, neatbilst labai pārvaldībai.

12. Privātpersonas līdzdarbības pienākums.
Policijas iestādei, kura pieņēmusi lēmumu par personas saukšanu pie adminis -

tratīvās atbildības, jāpierāda personai uzliktais pienākums jeb jāsniedz adminis -
tratīvā akta pamatojums. Turpretim personai nav jāpierāda savs nevainīgums,
tomēr, cik iespējams, ir jālīdzdarbojas pierādījumu iegūšanā lietā, ja persona vēlas
pierādīt, ka iestādes konstatētais nav pamatots.

13. Soda izpildes efektivitāte.
Salīdzinājumā ar ārvalstu praksi Latvija ir izveidojusi tādu administratīvo sodu

izpildes mehānismu, kas personas prettiesiskās rīcības sekas sasaista ar citām
darbībām, kuras personai jāveic, lai varētu tiesiski piedalīties ceļu satiksmē, un
tāpēc piespiež personu naudas sodu nomaksāt. Pastāvošā sodu izpildes sistēma
uzrāda labus rezultātus. To uzskatāmi apliecina piemēroto un iekasēto naudas
sodu attiecība.

14. Piespiedu darba piemērošanas veicināšana.
Atsevišķas personas par pārkāpumiem ceļu satiksmē piemērotos naudas sodus

mēdz nemaksāt trīs un pat vairāk gadus. Šādos gadījumos iestādei būtu aktīvāk
jāveic administratīvā akta piespiedu izpildes pasākumi, jo likumā ir noteikts ter -
miņš (trīs gadi kopš lēmuma spēkā stāšanās), pēc kura lēmumu piespiedu kārtā
vairs nevar izpildīt. Atsevišķos gadījumos efektīvāka par atkārtotu naudas sodu
būtu piespiedu darba piemērošana, jo vēlreiz uzlikto naudas sodu persona vis -
drīzāk atkal nesamaksās.

15. Valsts nodevas nemaksāšanas pienākuma pārskatīšana. 
Šobrīd par pieteikuma iesniegšanu tiesā, lai atceltu lēmumu, ar kuru piemērots

administratīvais sods, valsts nodeva nav jāmaksā. Tomēr likumdevējs varētu
izsvērt iespēju noteikt administratīvā soda robežu, līdz kurai būtu jāmaksā valsts
nodeva, ja persona vēlas pārsūdzēt tiesā iestādes lēmumu par saukšanu pie
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administratīvās atbildības. Piem., ja soda veids ir brīdinājums vai naudas sods līdz
40 latiem. Tādā veidā varētu ierobežot mazāk nozīmīgu un nepamatotu pietei -
kumu iesniegšanu tiesā. Turklāt, lai arī šobrīd par pieteikuma iesniegšanu tiesā
par policijas lēmumu piemērot administratīvo sodu valsts nodeva nav jāmaksā,
tomēr par pieteikumu, ar kuru lūdz pārskatīt policijas lēmumu par radītā zaudē -
jumu vai kaitējuma atlīdzinājuma nepiešķiršanu, valsts nodeva būtu jāmaksā.

16. Privātpersonu motivācija vērsties tiesā.
Izanalizējot pieteikumus tiesā, nākas secināt, ka piemērotais soda apmērs ne

vienmēr ir noteicošais kritērijs, kura dēļ privātpersona pārsūdz ceļu policijas
lēmumus. Iemesli mēdz būt arī citi, piem., vēlme izvairīties no soda tūlītējas
izpildes, ceļu policijas darbinieku prettiesiska vai neētiska rīcība utt. 

17. Divpakāpju tiesas procesa leģitīmais pamatojums.
Likumdevējs administratīvo pārkāpumu lietās ir noteicis divpakāpju tiesas

procesu, proti, pirmās instances tiesas nolēmums ir pārsūdzams apelācijas instan -
ces tiesā, kuras nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Par šās tiesību normas
konstitucionalitātes pārbaudi, vērtējot, vai šāda tiesību norma nepārkāpj personas
tiesības uz taisnīgu tiesu, bija iesniegts pieteikums Satversmes tiesā, kura pievie -
nojās Senāta pirms tam izteiktajai atziņai, ka kodeksā ietvertais divpakāpju tiesas
process nepārkāpj personas tiesības uz taisnīgu tiesu.

18. Uzskaites punkti (“soda punkti”) nav administratīvais sods. 
Pārkāpumu uzskaites punkti nav atsevišķs administratīvā soda veids, taču rada

papildu sekas personai par izdarīto administratīvo pārkāpumu. Transportlīdzekļa
vadītājam iegūstot noteiktu skaitu pārkāpumu uzskaites punktu, CSDD transport -
līdzekļa vadītājam piemēro ietekmēšanas līdzekļus, kas rada tiesiskas sekas. Tur -
klāt paziņojums par ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu (izņemot brīdinājumu)
atbilst administratīvā akta pazīmēm, un tāpēc tā tiesiskums ir pārbaudāms admi -
nistratīvā procesa kārtībā.

19. Apreibinošu vielu ietekmes noteikšanas kārtība.
Alkohola koncentrācijas noteikšanai un narkotisko vielu ietekmes noteikšanai

ir paredzēta atšķirīga kārtība, proti, alkohola ietekmi iespējams noteikts gan
notikuma vietā, gan ārstniecības iestādē, savukārt narkotisko vielu ietekmi – tikai
ārstniecības iestādē.

Notikuma vietā veiktai alkohola koncentrācijas pārbaudei normatīvie akti iz -
virza arī noteiktas prasības. Viena no procesuālām kļūdām, kas tiek pieļauta, ir ar
mērierīci veiktu mērījumu intervāla neievērošana starp pārbaudēm. Policijas
darbi niekam ir jāsastāda transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes protokols un tajā
jāizdara ieraksts par to, kādēļ pārbaude uz vietas netika veikta. Praksē policijas
darbinieki diezgan bieži nesastāda šo protokolu, tādējādi pieļaujot procesuālu
kļūdu administratīvā pārkāpuma dokumentu noformēšanā.

Gadījumā, ja sākotnēji notikuma vietā transportlīdzekļa vadītāja izelpotajā
gaisā alkohola koncentrācija pārsniedz tiesību normās pieļaujamo normu, bet
ārst niecības iestādē atkārtotu laboratorisko izmeklējumu rezultātā personai alko -
hola koncentrācija asinīs to nepārsniedz, personu pie administratīvās atbildī bas
saukt nevar, jo uzskatāms, ka pieļaujamā norma nav tikusi pārsniegta, tā kā notei -
cošais ir medicīniskās pārbaudes rezultāts ārstniecības iestādē.
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Ja persona norāda, ka alkohola reibums tai radies medikamentu lietošanas
rezultātā, personai ir jāuzrāda ārsta nozīmējums konkrētos medikamentus lietot
vai vismaz jāiesniedz lietotā medikamenta lietošanas apraksts. Viens no indi -
katoriem, ko tiesa spriedumos vērtē, lai secinātu, vai alkohola daudzums asinīs ir
radies no medikamentu lietošanas, ir izlietotā medikamenta daudzums, lai rastos
konkrētā alkohola koncentrācija.

Konstatējot personas atrašanos alkohola reibuma stāvoklī vai narkotisko un
citu apreibinošo vielu ietekmē, turklāt vadot transportlīdzekli, policijai ir pie -
nākums sabiedriskās drošības nolūkā darīt visu iespējamo, lai persona šādā
stāvoklī ceļu neturpinātu. Ir jāizvēlas viens no variantiem (nogādāšanu ārstnie -
cības iestādēs vai mājoklī, vai arī policijas iestādē, turot tur speciāli iekārtotās
telpās līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām) personas nogādāšanai vietā,
kurā tā ar savu rīcību nevar apdraudēt apkārtējo sabiedrību. Ja to nav iespējams
izdarīt, policijas darbiniekiem nevis jāļauj personai turpināt ceļu alkohola rei -
buma stāvoklī vai narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmē, bet vismaz jāpa -
nāk, lai personai ierodas pakaļ kāds piederīgais.

20. Soda samērīgums par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.
Latvijā ik pa laikam tiek palielināta sankcija par atļautā braukšanas ātruma

pārsniegšanu, kas salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm joprojām ir viena no
zemākajām. Tomēr soda palielināšana par atļautā braukšanas ātruma pārsnieg -
šanu nevar būt bezgalīga, jo tas jādara kontekstā ar visu administratīvo sodu sis -
tēmu un jāņem mērā sabiedrības dzīves līmenis. Pretējā gadījumā varētu sa ma zi -
nāties soda efektivitāte, jo sodu izpilde var kļūt neiespējama. Turklāt administra -
tīvais sods ir tikai viens no satiksmes drošības stiprināšanas elementiem.

21. Tiesiskā regulējuma par fotoradaru izmantošanu neatbilstība
Satversmei. 

Lai gan fotoradaru izmantošana policijas darbā ir progresīvs, efektīvs un atbal -
stāms solis, diemžēl tiesiskais regulējums izmantot tos ceļu satiksmes uzrau dzībā
neatbilst Satversmē nostiprinātajiem tiesiskas un demokrātiskas valsts principiem.
Diskutablie jautājumi rodas no tā, ka ar fotoradaru iegūtā informācija ļauj vienīgi
konstatēt, ar kuru transportlīdzekli izdarīts pārkāpums, bet nevis konkrēti kura
persona to izdarījusi, kā arī tiesiskais regulējums ir tāds, kas neuzliek pienākumu
ceļu policijai to noskaidrot.

Pašlaik Latvijā izmantotie fotoradari fiksē tikai transportlīdzekļa marku un
valsts reģistrācijas numuru, tomēr citās valstīs izmanto radarus, kas sniedz plašāku
informāciju, tādējādi nodrošinot ievērojami lielāku tiesisko un pierādīšanas līmeni.
Līdz ar to būtu izvērtējams, kāda veida radari tiek pirkti par nodokļu maksātāju
līdzekļiem. Tiem noteikti ir jāsniedz pēc iespējas lielākas iespējas noskaidrot pa -
tiesos lietas apstākļus. Ne vienmēr vieglākais ceļš ir tiesiskākais.

22. Mēraparātu lietošanas derīguma regulāra pārbaudīšana. 
Apstāklis, ka mērierīce, piem., alkometrs, ar kuru ticis veikts mērījums, nav

bijis verificēts, uzskatāms par būtisku pārkāpumu, tādēļ konkrētais mērījums nav
izmantojams par pierādījumu lietā. Tomēr, ja pēc verificēšanas termiņa beigām ir
veikta mērierīces pēctermiņa verificēšana un tajā atzīts, ka aparāts joprojām ir
tehniski derīgs un precīzs, nav objektīvi konstatējams, ka pārbaudes veikšanas
brīdī tas būtu bijis tehniski nederīgs, tiesa rādījumus var neizslēgt no pierādījumu
loka.
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23. Tehnisko ierīču izmantošana pretēji labas pārvaldības
principam.

Ir novērojama labas pārvaldības principam neatbilstoša ceļu policijas rīcība
radaru, kuri aprīkoti ar video ierīcēm, izmantošanā. Pilnībā netiek izmantotas ierīču
piedāvātās tehniskās iespējas, kas maksimāli nodrošina objektīvu pierādījumu
iegūšanu. 

24. Gājēja pienākumi ievērot ceļu satiksmes noteikumus.
Atstarotāju lietošana ir būtisks nosacījums satiksmes drošībai. Ja tas netiek

ievērots, nereti notiek transportlīdzekļa sadursme ar gājēju. Atbildības forma var
būt gan kriminālatbildība, gan administratīvā atbildība. Būtu pat apsverams jau -
tājums par administratīvā soda apmēra palielināšanu par gājēju noteikumu pār -
kāpšanu. 
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5. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.11.2009. lēmums
lietā Nr. SKA–791/2009.

6. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 02.11.2009.
lēmums lietā Nr. SKA–857/2009.

7. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 12.10.2009.
lēmums lietā Nr. SKA–790/2009.
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8. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 07.10.2009. blakus
lēmums lietā Nr. SKA–161/2009. 

9. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 15.09.2009.
lēmums lietā Nr. SKA–703/2009.

10. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 08.09.2009. lēmums
lietā Nr. SKA–613/2009. 

11. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.08.2009. spriedums
lietā Nr. SKA–238/2009.

12. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 16.06.2009. lēmums
lietā Nr.SKA–571/2009. 

13. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 28.05.2009. sprieduma
lietā Nr.SKA–151/2009.

14. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 21.05.2009. spriedums
lietā Nr.SKA–156/2009.

15. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 07.05.2009.
lēmums lietā Nr. SKA–463/2009.

16. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 06.04.2009.
lēmums lietā Nr. SKA–296/2009.

17. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.03.2009. lēmums
lietā Nr. SKA–363/2009.

18. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 24.03.2009. lēmums
lietā Nr. SKA–350/2009.

19. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 12.03.2009.
lēmums lietā Nr. SKA–143/2009.

20. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 09.03.2009. spriedums
lietā Nr. SKA–144/2009.

21. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.03.2009. spriedums
lietā Nr. SKA–48/2009.

22. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.03.2009. spriedums
lietā Nr. SKA–31/2009. 

23. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.03.2009. spriedums
lietā Nr. SKA–12/2009. 

24. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 02.03.2009. sprieduma
lietā Nr. SKA–6/2009.

25. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.02.2009. spriedums
lietā Nr. SKA–39/2009.

26. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.02.2009. spriedums
lietā Nr. SKA–38/2009.

27. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.02.2009. spriedums
lietā Nr. SKA–15/2009.

28. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.01.2009. spriedums
lietā Nr. SKA–45/2009. 

29. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 20.01.2009.
lēmums lietā Nr. SKA–133/2009.

30. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 16.01.2009. lēmums
lietā Nr. SKA–205/2009. 
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31. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 09.01.2009. spriedums
lietā Nr. SKA–42/2009. 

32. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 16.12.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–713/2008.

33. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 28.11.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–625/2008. 

34. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 26.11.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–661/2008.

35. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.11.2008. lēmums
lietā Nr. SKA–858/2008.

36. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.11.2008. lēmums
lietā Nr.SKA–828/2008.

37. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes
22.11.2008. lēmums lietā Nr. SKA–628/2008. 

38. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 13.11.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–517/2008. 

39. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 13.11.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–493/2008.

40. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 12.11.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–647/2008.

41. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 06.11.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–705/2008. 

42. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.11.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–286/2008. 

43. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 23.10.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–464/2008.

44. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes
16.10.2008. lēmums lietā Nr. SKA–566/2008. 

45. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 14.10.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–605/2008.

46. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 14.10.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–538/2008.

47. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 13.10.2008. rīcības
sēdes lēmums lietās Nr. SKA–594/2008. 

48. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 02.10.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–415/2008. 

49. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 29.09.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–516/2008.

50. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 16.09.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–485/2008.

51. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 05.09.2008. lēmums
lietā Nr. SKA–600/2008.

52. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 04.09.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–474/2008.

53. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 30.07.2008. lēmums
lietā Nr. SKA–558/2008. 
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54. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 18.07.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–429/2008.

55. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 11.07.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–441/2008.

56. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 04.07.2008. lēmums
lietā Nr. SKA–439/2008.

57. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 03.07.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–433/2008.

58. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.07.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–326/2008.

59. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 25.06.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–384/2008.

60. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes
13.06.2008. lēmums lietā Nr. SKA–368/2008. 

61. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.06.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–246/2008.

62. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.06.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–237/2008. 

63. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes
05.06.2008. lēmums lietā Nr. SKA–410/2008.

64. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 29.05.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–218/2008. 

65. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 23.05.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–243/2008.

66. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 22.05.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–198/2008. 

67. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.05.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–181/2008. 

68. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.05.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–177/2008.

69. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 14.05.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–309/2008.

70. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes
08.05.2008. lēmums lietā Nr. SKA–349/2008.

71. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 14.04.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–267/2008.

72. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.04.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–29/2008.

73. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentarīcības sēdes  11.04.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–271/2008.

74. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 11.04.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–266/2008.

75. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 18.03.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–72/2008. 

76. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 11.03.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–85/2008.
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77. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 07.03.2008. lēmuma
lietā Nr. SKA–213/2008.

78. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 29.02.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–63/2008.

79. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 28.02.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–50/2008. 

80. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 18.02.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–69/2008.

81. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 31.01.2008.
lēmums lietā Nr. SKA–115/2008.

82. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.01.2008. lēmums
lietā Nr. SKA–170/2008.

83. Augstākās tiesas Senāta Krimināltiesību departamenta 25.01.2008. spriedums lietā
Nr. SKK–33/2008. 

84. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 17.01.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–39/2008. 

85. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.01.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–9/2008. 

86. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 11.01.2008. spriedums
lietā Nr. SKA–62/2008.

87. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 13.12.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–584/2007. 

88. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 13.12.2007. spriedumu
lietā Nr. SKA–511/2007. 

89. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.12.2007. spriedums
lietā Nr.SKA–190/2007.

90. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 10.12.2007. lēmums
lietā Nr. SKA–726/2007.

91. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 07.12.2007. lēmums
lietā Nr. SKA–723/2007.

92. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 06.12.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–503/2007. 

93. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 05.12.2007. lēmums
lietā Nr. SKA–681/2007.

94. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 22.11.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–462/2007.

95. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 09.11.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–440/2007. 

96. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 25.10.2007.
lēmums lietā Nr. SKA–599/2007.

97. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 10.09.2007.
lēmums lietā Nr. SKA–565/2007.

98. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 05.09.2007.
lēmums lietā Nr. SKA–609/2007.

99. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 31.08.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–355/2007. 
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100. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 29.06.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–270/2007. 

101. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.06.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–248/2007

102. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.06.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–264/2007.

103. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 08.06.2007. lēmums
lietā Nr. SKA–336/2007.

104. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 24.05.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–219/2007. 

105. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 18.05.2007. lēmums
lietā Nr. SKA–388/2007. 

106. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 03.05.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–145/2007. 

107. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.04.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–57/2007.

108. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 14.04.2007.
lēmums lietā Nr. SKA–267/2007.

109. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.04.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–125/2007.

110. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.04.2007. spriedums
lietā Nr. SKA – 122/2007. 

111. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 29.03.2007.
lēmums lietā Nr. 242/2007. 

112. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 29.03.2007.
lēmums lietā Nr. SKA–226/2007.

113. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 23.03.2007.
lēmums lietā Nr .231/2007. 

114. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 23.03.2007.
lēmums lietā Nr. SKA–222/2007.

115. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 13.03.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–81/2007. 

116. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 09.03.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–58/2007.

117. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 27.02.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–79 /2007. 

118. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 22.02.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–52/2007.

119. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 21.02.2007. spriedums
lietā Nr. SKA–67/2007. 

120. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 13.02.2007. lēmums
lietā Nr. SKA–198/2007 

121. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes 19.01.2007.
lēmums lietā Nr. SKA–142/2007. 

122. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 20.12.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–543/2006.
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123. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 17.11.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–407/2006. 

124. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 24.10.2006. lēmums
lietā Nr. SKA–569/2006.

125. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 24.10.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–427/2006. 

126. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.09.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–541/2006.

127. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.09.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–280/2006.

128. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 29.08.2006. lēmums
lietā Nr. SKA–500/2006.

129. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 17.08.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–386/2006.

130. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 08.08.2006. lēmums
lietā Nr. SKA–396/2006.

131. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 22.06.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–255/2006.

132. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 22.06.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–251/2006. 

133. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 19.05.2006. lēmums
lietā Nr. SKA–201/2006.

134. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.04.2006. lēmums
lietā Nr. SKA–260/2006.

135. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 18.04.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–128/2006.

136. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.04.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–128/2006. 

137. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 21.03.2006. lēmums
lietā Nr. SKA–199/2006.

138. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.03.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–102/2006. 

139. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.03.2006. lēmums
lietā Nr. SKA–190/2006. 

140. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.03.2006. lēmums
lietā Nr. SKA–189/2006. 

141. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 07.02.2006. spriedums
lietā Nr. SKA–38/2006.

142. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 22.11.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–374/2005. 

143. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.11.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–369/2005. 

144. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 08.11.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–337/2005. 

145. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 11.10.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–292/2005. 
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146. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 04.10.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–272/2005.

147. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 27.09.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–257/2005.

148. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 27.09.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–244/2005 

149. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 07.06.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–171/2005.

150. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.04.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–199/2005.

151. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 12.04.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–86/2005. 

152. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.03.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–59/2005 

153. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.02.2005. lēmums
lietā Nr. SKA–126/2005.

154. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 11.01.2005. spriedums
lietā Nr. SKA–8/2005. 

155. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 14.12.2004. spriedums
lietā Nr. SKA–251/2004.

156. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 26.11.2004. lēmums
lietā Nr. SKA–260/2004. 

157. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 23.11.2004. spriedums
lietā Nr. SKA–216/2004. 

158. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 07.09.2004. spriedums
lietā Nr. SKA–122/2004.

159. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 07.09.2004. spriedums
lietā Nr. SKA–110/2004.

160. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 25.05.2004. spriedums
lietā Nr. SKA–66/2004.

161. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 15.04.2004. sprieduma
lietā Nr. SKA–27/2004.

Administratīvās apgabaltiesas nolēmumi:

1. Administratīvās apgabaltiesas 03.03.2010. spriedums lietā Nr. 42432607
(143/AA43–0477–10/8). 

2. Administratīvās apgabaltiesas 15.02.2010. spriedums lietā Nr. A42572007
(143/AA43–0443–10/3). 

3. Administratīvās apgabaltiesas 15.01.2010. spriedums lietā Nr. A42498807
(143/AA43–0247–10/14). 

4. Administratīvās apgabaltiesas 17.12.2009. lēmums lietā Nr. AA43–3681–09/4. 

5. Administratīvās apgabaltiesas 24.11.2009. spriedums lietā Nr. A42585007
(143/AA43–1326–09/7).

6. Administratīvās apgabaltiesas 20.11.2009. spriedums lietā Nr. A42588206
(143/AA43–1688–09/12). 

179

IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN JURIDISKO AKTU SARAKSTS



7. Administratīvās apgabaltiesas 19.11.2009. spriedums lietā Nr. A42558907
(143/AA43–1068–09/5). 

8. Administratīvās apgabaltiesas 23.10.2009. spriedums lietā Nr. A42545006
(143/AA43–0870–09/18). 

9. Administratīvās apgabaltiesas 22.10.2009. lēmums lietā Nr. A8067709/18. 

10. Administratīvās apgabaltiesas 12.10.2009. spriedums lietā Nr. A42555707
(143/AA43–1040–09/13).

11. Administratīvās apgabaltiesas 14.09.2009. spriedums lietā Nr. P131044308. 

12. Administratīvās apgabaltiesas 14.09.2009. spriedums lietā Nr. A42530107. 

13. Administratīvās apgabaltiesas 10.09.2009. lēmumu Nr. A7023309/18.

14. Administratīvās apgabaltiesas 09.09.2009. spriedums lietā Nr. 127093408/7
(143/AA43–1071–09/5). 

15. Administratīvās apgabaltiesas 08.09.2009. lēmums lietā Nr. 110008207

16. Administratīvās apgabaltiesas 02.09.2009. lēmums lietā Nr. A7030909/3. 

17. Administratīvās apgabaltiesas 01.09.2009. lēmums lietā Nr. A42464106.

18. Administratīvās apgabaltiesas 28.08.2009. spriedums lietā Nr. 109026806
(143/AA43–0023–09/15). 

19. Administratīvās apgabaltiesas 27.08.2009. spriedums lietā Nr. A42491606
(143/AA43–0762–09/10). 

20. Administratīvās apgabaltiesas 24.08.2009. spriedums lietā Nr. A42461405
(143/AA43–1982–09/5). 

21. Administratīvās apgabaltiesas 28.07.2009. spriedums lietā Nr. A42189904
(143/AA43–0243–07/19). 

22. Administratīvās apgabaltiesas 02.07.2009. spriedums lietā Nr. A42556006
(143/AA43–1595–09/14).

23. Administratīvās apgabaltiesas 29.06.2009. spriedums lietā Nr. P129116508
(143/AA43–0765–09/12). 

24. Administratīvās apgabaltiesas 26.06.2009. spriedums lietā Nr. 122006408
(143/AA43–0488–09/11). 

25. Administratīvās apgabaltiesas 19.06.2009. spriedums lietā Nr. 1–650–08/17
(143/AA43–1242–09/18). 

26. Administratīvās apgabaltiesas 18.06.2009. spriedums lietā Nr. A42566806
(143/AA43–1496–08/22). 

27. Administratīvās apgabaltiesas 18.06.2009. spriedums lietā Nr. A42566806
(143/AA43–1073–09/14). 

28. Administratīvās apgabaltiesas 15.06.2009. spriedums lietā Nr. A42522907
(143/AA43–0822–09/2). 

29. Administratīvās apgabaltiesas 15.06.2009. spriedums lietā Nr. 110020007
(143/AA43–0058–09/11). 

30. Administratīvās apgabaltiesas 15.06.2009. spriedums lietā Nr. A42404506
(143/AA43–0544–09/17). 

31. Administratīvās apgabaltiesas 22.05.2009. spriedums lieta Nr. A42568006
(143/AA43–1812–09/7). 

32. Administratīvās apgabaltiesas 20.04.2009. spriedums lietā Nr. A42508206
(AA/14343–0514–09/19). 
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33. Administratīvās apgabaltiesas 08.04.2009. spriedums lietā Nr. A42464005
(143/AA43–0412–09/7).

34. Administratīvās apgabaltiesas 30.03.2009. spriedums lietā Nr. A42438006
(143/AA43–0427–09/3).

35. Administratīvās apgabaltiesas 26.03.2009.spriedums lietā Nr. A42460206
(143/AA43–0413–09/18). 

36. Administratīvās apgabaltiesas 24.02.2009. spriedums lietā Nr. A42566606
(143/AA 43–0347–09/4). 

37. Administratīvās apgabaltiesas 17.02.2009. spriedums lietā Nr. A42382406
(143/A43–0312–09/9 4). 

38. Administratīvās apgabaltiesas 16.02.2009. spriedums lietā Nr. A42417807
(143/AA43–0318–09/17).

39. Administratīvās apgabaltiesas 29.01.2009. spriedums lietā Nr. A42336106
(134/44–0190–09/9). 

40. Administratīvās apgabaltiesas 26.01.2009. spriedums lietā Nr. A42565606
(143/AA43–0226–09/8). 

41. Administratīvās apgabaltiesas 22.12.2008. spriedums lietā Nr. A42380606
(143/AA43–1397–08/15). 

42. Administratīvās apgabaltiesas 14.11.2008. spriedums lietā Nr. A42416005
(143/AA43–0994–08/6). 

43. Administratīvās apgabaltiesas 11.11.2008. spriedums lietā Nr. A42352206
(143/AA43–1405–08/10). 

44. Administratīvās apgabaltiesas 13.10.2008. spriedums lietā Nr. A42306306
(143/AA43–1094–08/9). 

45. Administratīvās apgabaltiesas 29.09.2008. spriedums lietā Nr. A42444506
(143/AA43–1029–08/18). 

46. Administratīvās apgabaltiesas 10.06.2008. spriedums lietā Nr. A42428105
(143/AA43–0606–08/7).

47. Administratīvās apgabaltiesas 05.06.2008. spriedums lietā Nr. A42348305
(143/AA43–0477–08/6).

48. Administratīvās apgabaltiesas 16.05.2008. spriedums lietā Nr. A42359705
(143/AA43–0258–08/5).

49. Administratīvās apgabaltiesas 04.03.2008. spriedums lietā Nr. A42362405
(143/AA43–0274–08/5). 

50. Administratīvās apgabaltiesas 29.02.2008. spriedums lietā Nr. P129018507
(143/AA43–0402–08/16). 

51. Administratīvās apgabaltiesas 28.02.2008. spriedums lietā Nr. A42433905
(143/AA43–0247–08/5). 

52. Administratīvās apgabaltiesas 28.01.2008. spriedums lietā Nr. 110021806
(143/AA43–1019–08/15). 

53. Administratīvās apgabaltiesas 09.01.2008. spriedums lietā Nr. A42255005
(143/AA43–0765–08/11). 

54. Administratīvās apgabaltiesas 17.08.2007. spriedums lietā Nr. A42227605
(143/AA 0584–07/12). 

55. Administratīvās apgabaltiesas 31.05.2007. spriedums lietā Nr. A42202304
(143/AA0572–07/12). 

181

IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN JURIDISKO AKTU SARAKSTS



56. Administratīvās apgabaltiesas 09.05.2007. spriedums lietā Nr. A42241005
(143/AA43–0586–07/14). 

57. Administratīvās apgabaltiesas 21.03.2007. spriedums lietā Nr. 126031205
(143/AA4–915–07/15). 

58. Administratīvās apgabaltiesas 06.02.2007. spriedums lietā Nr. A42313805
(143/AA43–0576–07/5). 

59. Administratīvās apgabaltiesas 23.11.2006. spriedums lietā Nr. 143/AA 956–06/5. 

60. Administratīvās apgabaltiesas 27.10.2006. spriedums lietā Nr. 130024906.

61. Administratīvās apgabaltiesas 22.09.2006. spriedums lietā Nr. A42195105. 

62. Administratīvās apgabaltiesas 29.05.2006. spriedums lietā Nr. 143/AA1325 –06/11. 

63. Administratīvās apgabaltiesas 16.01.2006. spriedums lietā Nr. A42104504. 

Administratīvās rajona tiesas nolēmumi:
1. Administratīvās rajona tiesas 28.10.2009. spriedums lietā Nr. A42615709. 
2. Administratīvās rajona tiesas 09.10.2009. spriedums lietā Nr. A42574008. 
3. Administratīvās rajona tiesas 24.09.2009. spriedums lietā Nr. A42580508. 
4. Administratīvās rajona tiesas 22.09.2009. spriedums lietā Nr. A42685007. 
5. Administratīvās rajona tiesas 22.09.2009. spriedums lietā Nr. A42609308. 
6. Administratīvās rajona tiesas 16.09.2009. spriedums lietā Nr. A42577108. 
7. Administratīvās rajona tiesas 15.09.2009. spriedumu lietā Nr. A42500607. 
8. Administratīvās rajona tiesas 15.09.2009. spriedums lietā Nr. A42654807. 
9. Administratīvās rajona tiesas 11.09.2009. spriedums lietā Nr. A42472008. 

10. Administratīvās rajona tiesas 10.08.2009. spriedums lietā Nr. A42546207.
11. Administratīvās rajona tiesas tiesneses 25.08.2009. lēmums, pārbaudot

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “X” pieteikumu par Ķekavas novada
pašvaldības policijas 22.07.2009. lēmuma Nr. 510. atcelšanu. 

12. Administratīvās rajona tiesas 25.08.2009. lēmums par J. L. pieteikumu.
13. Administratīvās rajona tiesas 07.07.2009. spriedums lietā Nr. A42453208. 
14. Administratīvās rajona tiesas 30.06.2009. spriedums lietā Nr. A42411807. 
15. Administratīvās rajona tiesas 29.06.2009. spriedums lietā Nr. A42502107. 
16. Administratīvās rajona tiesas 25.06.2009. spriedums lietā Nr. A42526807. 
17. Administratīvās rajona tiesas 19.06.2009. spriedums lietā Nr. A42668907 
18. Administratīvās rajona tiesas 19.06.2009. spriedums lietā Nr. A42552307.
19. Administratīvās rajona tiesas 18.06.2009. spriedums lietā Nr. A42456206. 
20. Administratīvās rajona tiesas 18.06.2009. spriedums lietā Nr. A42603108. 
21. Administratīvās rajona tiesas 17.06.2009. spriedums lietā Nr. A42502608. 
22. Administratīvās rajona tiesas 08.06.2009. spriedums lietā Nr. A42760708. 
23. Administratīvās rajona tiesas 08.06.2009. spriedums lietā Nr. A42638407.
24. Administratīvās rajona tiesas 04.06.2009. spriedums lietā Nr. A42528809. 
25. Administratīvās rajona tiesas 03.06.2009. spriedums lietā Nr. A42639007. 
26. Administratīvās rajona tiesas 02.06.2009. spriedums lietā Nr. A42641607.
27. Administratīvās rajona tiesas 01.06.2009. spriedums lietā Nr. A42650608. 
28. Administratīvās rajona tiesas 29.05.2009. spriedums lietā. Nr. A42646407. 
29. Administratīvās rajona tiesas 29.05.2009. spriedums lietā Nr. A42730308. 
30. Administratīvās rajona tiesas 29.05.2009. spriedums lietā Nr. A42688307. 
31. Administratīvās rajona tiesas 29.05.2009. spriedums lietā Nr. A 42561006. 
32. Administratīvās rajona tiesas 28.05.2009. spriedums lietā Nr. A42506108. 
33. Administratīvās rajona tiesas 22.05.2009. spriedums lietā Nr. A42684707. 
34. Administratīvās rajona tiesas 19.05.2009. spriedums lietā Nr. A42406207. 
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35. Administratīvās rajona tiesas 19.05.2009. spriedums lietā Nr. A42496906. 
36. Administratīvās rajona tiesas 15.05.2009. lēmums lietā Nr. A42712909. 
37. Administratīvās rajona tiesas 05.05.2009. spriedums lietā Nr. A42638607. 
38. Administratīvās rajona tiesas 30.04.2009. spriedums lietā Nr. A42596007. 
39. Administratīvās rajona tiesas 30.04.2009. spriedums lietā Nr. A42659007.
40. Administratīvās rajona tiesas 29.04.2009. spriedums lietā Nr. A42588607.
41. Administratīvās rajona tiesas 24.04.2009. lēmums par 20.04.2009. N. C. pie -

teikumu.
42. Administratīvās rajona tiesas 23.04.2009. spriedums lietā Nr. A42675907. 
43. Administratīvās rajona tiesas 23.04.2009. spriedums lietā Nr. A42605107.
44. Administratīvās rajona tiesas 08.04.2009. spriedums lietā Nr. A42666207. 
45. Administratīvās rajona tiesas 31.03.2009. spriedums lietā Nr. A42582607. 
46. Administratīvās rajona tiesas 31.03.2009. spriedums lietā Nr. A42628007.
47. Administratīvās rajona tiesas 31.03.2009. spriedums lietā Nr. A42633007.
48. Administratīvās rajona tiesas 23.03.2009. spriedums lietā Nr. A42627507. 
49. Administratīvās rajona tiesas 17.03.2009. spriedums lietā Nr. A42611708. 
50. Administratīvās rajona tiesas 26.02.2009. spriedums lietā Nr. A42490208. 
51. Administratīvās rajona tiesas 26.02.2009. spriedums lietā Nr. A42549108.
52. Administratīvās rajona tiesas 16.02.2009. spriedums lietā Nr. A42529407. 
53. Administratīvās rajona tiesas 12.02.2009. spriedums lietā Nr. A42476207
54. Administratīvās rajona tiesas 09.02.2009. spriedums lietā Nr. A42295406. 
55. Administratīvās rajona tiesas 28.01.2009. spriedums lietā Nr. A42561707. 
56. Administratīvās rajona tiesas 07.01.2009. spriedums lietā Nr. A42568006. 
57. Administratīvās rajona tiesas 05.01.2009. spriedums lietā Nr. A42503507.
58. Administratīvās rajona tiesas 29.12.2008. spriedums lietā Nr. A4244607.
59. Administratīvās rajona tiesas 26.11.2008. spriedums lietā Nr. A42440507. 
60. Administratīvās rajona tiesas 06.11.2008. spriedums lietā Nr. A42631207. 
61. Administratīvās rajona tiesas 24.10.2008. lēmums lietā Nr. A42699308. 
62. Administratīvās rajona tiesas 08.10.2008. spriedums lietā Nr. A42454507. 
63. Administratīvās rajona tiesas 26.09.2008. spriedums lietā Nr. A42475406. 
64. Administratīvās rajona tiesas 23.09.2008. spriedums lietā Nr. A42445207. 
65. Administratīvās rajona tiesas 29.08.2008. spriedums lietā Nr. A42426106. 
66. Administratīvās rajona tiesas 22.08.2008. spriedums lietā Nr. A42641507.
67. Administratīvās rajona tiesas 05.08.2008. spriedums lietā Nr. A42407707. 
68. Administratīvās rajona tiesas 29.07.2008. spriedums lietā Nr. A42407807.
69. Administratīvās rajona tiesas 17.03.2008. spriedums lietā Nr. A424404506. 
70. Administratīvās rajona tiesas 25.02.2008. spriedums lietā Nr. A42482006.
71. Administratīvās rajona tiesas 31.01.2008. spriedums lietā Nr. A42566606. 
72. Administratīvās rajona tiesas 13.12.2007. spriedums lietā Nr. A42444206.
73. Administratīvās rajona tiesas 21.11.2007. spriedums lietā Nr. A42398706. 
74. Administratīvās rajona tiesas 26.10.2007. spriedums lietā Nr. A42388906. 
75. Administratīvās rajona tiesas 28.09.2007. spriedums lietā Nr. A42281606. 
76. Administratīvās rajona tiesas 28.09.2007. spriedums lietā Nr. A42357406. 
77. Administratīvās rajona tiesas 31.08.2007. spriedums lietā Nr. A42306306. 
78. Administratīvās rajona tiesas 21.08.2007. spriedums lietā Nr. A42323106. 
79. Administratīvās rajona tiesas 26.06.2007. spriedums lietā Nr. A42488305. 
80. Administratīvās rajona tiesas 13.06.2007. spriedums lietā Nr. A42334305. 
81. Administratīvās rajona tiesas 22.05.2007. spriedums lietā Nr. A42475905
82. Administratīvās rajona tiesas 21.05.2007. spriedums lietā Nr. A42337406. 
83. Administratīvās rajona tiesas 21.05.2007. spriedums lietā Nr. A42483405 
84. Administratīvās rajona tiesas 16.05.2007. spriedums lietā Nr. A42434205. 
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85. Administratīvās rajona tiesas 16.05.2007. spriedums lietā Nr. A42431205. 
86. Administratīvās rajona tiesas 15.05.2007. spriedums lietā Nr. A42423805.
87. Administratīvās rajona tiesas 10.05.2007. spriedums lietā Nr. A42383306. 
88. Administratīvās rajona tiesas 24.04.2007. spriedums lietā Nr. A42445808. 
89. Administratīvās rajona tiesas 10.04.2007. spriedums lietā Nr. A42305005. 
90. Administratīvās rajona tiesas 21.03.2007. spriedums lietā Nr. A42213105.
91. Administratīvās rajona tiesas 12.03.2007. spriedums lietā Nr. A42454205.
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