
N O R A K S T S  

Lieta Nr. A42507508 

 

S P R I E D U M S   
L a t v i j a s  t a u t a s  v ā r d ā  

 

Jelgavā, 2009.gada 5.novembrī 

 

Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: 

tiesnese S.Ozola, 

 

piedaloties pieteicējam J.L. (personas kods /personas kods/), pieteicēja pārstāvim E.Dž., 

atbildētāja Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes – Valsts policijas Rīgas reģiona 

pārvaldes pilnvarotajai pārstāvei L.D.,  

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu, kas ierosināta par J.L. sūdzību par 

Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes 

2008.gada 21.janvāra lēmuma Nr.161 atcelšanu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas 

pārvaldes (VP RPGPP KPP) jaunākais inspektors 2007.gada 29.novembrī sastādījis 

administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.PA211930 (turpmāk – Protokols) par to, ka J.L. 

2007.gada 29.novembrī plkst.21.20 vadījis transportlīdzekli BMW 530 ar valsts reģistrācijas 

numurs /reģistrācijas numurs/ (turpmāk – transportlīdzeklis) Rīgā pa Ulmaņa gatvi no 

Lielirbes ielas puses Priedaines ielas virzienā ceļa zīmes Nr.518. „Apdzīvotas vietas sākums” 

darbības zonā ar braukšanas ātrumu 114 km/h, pie atļautā ātruma 50 km/h. J.L. 

transportlīdzekli vadījis pa nobrauktuvi no Jūrkalnes ielas puses.  

Ar VP RPGPP KPP Ceļu policijas nodaļas priekšnieka vietnieka 2007.gada 

3.decembra lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.050/PA-211930 (turpmāk – 2007.gada 

3.decembra lēmums) J.L., pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk – LAPK) 149.
8
 panta 22.daļu, uzlikts naudas sods 300 latu apmērā un atņemtas visu 

kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem mēnešiem. 

Izskatot pieteicēja sūdzību, ar VP RPGPP KPP priekšnieka vietnieces 2008.gada 

21.janvāra lēmumu Nr.161 (turpmāk – Lēmums) atstāts negrozīts 2007.gada 3.decembra 

lēmums un J.L. sūdzība noraidīta kā nepamatota. 

 

[2] 2008.gada 25.februārī Administratīvajā rajona tiesā saņemta J.L. pilnvarotā 

pārstāvja sūdzība par Lēmuma atcelšanu, sūdzību pamatojot ar turpmāk minēto. 

[2.1.] J.L. tika piemērots sods saskaņā ar LAPK 149.
8 

.panta 22.daļu, kas ir nepareizi 

kvalificēts administratīvais pārkāpums. Ja J.L. būtu izdarījis minēto pārkāpumu, tas būtu 

kvalificējams saskaņā ar LAPK 149.
8
 panta 14.daļu. 

[2.2] No lietā esošajiem dokumentiem (Protokolā, 2007.gada 3.decembra lēmumā un 

inspektora G.B. ziņojumā) policija konstatējusi, ka tomēr atļautais braukšanas ātrums 

norādītajā ceļa posmā ir 70km/h, tomēr, konstatējot šo apstākli, ar Lēmumu atstāj negrozītu 

2007.gada 3.decembra lēmumu. 

 

[3] VP RPGPP KPP (turpmāk arī – iestāde) rakstveida paskaidrojumos tiesai norāda, 

ka J.L. sūdzību neatzīst, pamatojoties uz šādiem turpmāk norādītajiem apsvērumiem. 

[3.1] Iestāde norāda, ka nav pamata apšaubīt policijas darbinieka sniegto lietas apstākļu 
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izklāstu un nav iespējams saskatīt saprātīgu pamatojumu un izskaidrojumu tam, kāpēc lai 

policijas darbinieks apturētu tieši J.L. vadīto transportlīdzekli, ja viņš nepārkāpa pieļaujamo 

braukšanas ātrumu, un tādējādi sniegtu nepatiesas ziņas par lietas faktiskajiem apstākļiem. 

[3.2] Lietas izskatīšanas gaitā iestādē netika konstatēti fakti, kas apliecinātu to, ka 

policijas darbinieki tieši vai netieši būtu personīgi ieinteresēti sastādīt administratīvā 

pārkāpuma protokolu. Viņu darbībās policijas darbinieku darbu reglamentējošo normatīvo 

aktu pārkāpumi netika konstatēti. 

[3.5] Objektīvi, pēc tā tiesiskās apziņas, iekšējās pārliecības un dzīvē gūtajiem 

novērojumiem, izvērtējot administratīvajā lietā savāktos materiālus, ir konstatēts un pierādīts, 

ka J.L. 2007.gada 29.novembrī ir izdarījis Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu 

Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk – CSN) 114.punkta prasību pārkāpumu. 

Tādējādi Lēmums sastādīts likumīgi un pamatoti. 

 

[4] Tiesas sēdē pieteicēja pārstāvis prasījumu uzturēja un papildus sūdzībā norādītajiem 

argumentiem, paskaidroja kā darbojas Stalker, kā arī norādīja uz to, ka J.L., iepazīstoties ar 

Protokolu, tajā norādīja, ka viņš nav pārsniedzis ātrumu, taču policija neņēma vērā viņa 

viedokli. Turklāt, nobraucot no Jūrkalnes ielas, kā tas ir norādīts Protokolā, nav iespējams 

sasniegt ātrumu 121km/h – tas ir absurds apgalvojums. Savukārt policijas inspektors savā 

ziņojumā jau norāda, ka J.L. brauca pa Ulmaņa gatves trešo joslu. Tātad šādos apstākļos lietā 

nav neviena pierādījuma J.L. vainai 

  

[5] Tiesas sēdē iestādes pārstāve prasījumu neatzina, pamatojoties uz Lēmumā un 

rakstveida paskaidrojumos ietvertajiem apsvērumiem. 

 

Motīvu daļa 

 

[6] Tiesa, noklausījusies J.L. pārstāvja un iestādes pārstāves tiesas sēdē sniegtos 

paskaidrojumus un izvērtējot lietā esošos pierādījumus, atzīst, ka sūdzība ir pamatota un 

apmierināma. 

 

[7] Ar Lēmumu J.L. ir saukts pie administratīvās atbildības par LAPK 149.
8
 panta 

22.daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu. 

LAPK 149.
8
 panta 22. daļa (redakcijā, kas bija spēkā pārkāpuma izdarīšanas brīdī) 

paredz atbildību par šā panta 21.daļā paredzēto pārkāpumu (par atļautā braukšanas ātruma 

pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar (..) vieglajiem automobiļiem (..)), ja tas 

izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi „Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528. ceļa 

zīmi „Dzīvojamā zona”.  

Tiesa konstatē, ka lietā ir strīds par to, vai pieteicējs ir izdarījis šajā tiesību normā 

paredzēto pārkāpumu, proti, vadījis transportlīdzekli 518. ceļa zīmes „Apdzīvotas vietas 

sākums” darbības zonā, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu vairāk par 60km/h. 

 

[8] LAPK 243.pants noteic, ka pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri 

fakti, uz kuru pamata institūcijas (amatpersonas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka 

administratīvā pārkāpuma esamību vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās 

personas vainu un citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā. 

Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, 

ar tās personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un 

liecinieku liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu 

un dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem 

līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas 

noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.). 
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[9] Izskatāmajā gadījumā kā pierādījumi J.L. izdarītajam pārkāpumam var kalpot 

Protokols (lietas 51.lapa) un policijas inspektora G.B. ziņojums (lietas 55.lapa).  

Protokolā, ko noformējis policijas inspektors G.B., norādīts, ka J.L. 2007.gada 

29.novembrī plkst.21.20 vadījis transportlīdzekli Rīgā pa Ulmaņa gatvi no Lielirbes ielas 

puses Priedaines ielas virzienā ceļa zīmes Nr.518. „Apdzīvotas vietas sākums” darbības zonā 

ar braukšanas ātrumu 121 km/h (iespējamais minimālais – 114km/h), pie atļautā ātruma 50 

km/h. J.L. transportlīdzekli vadījis pa nobrauktuvi no Jūrkalnes ielas puses. J.L. protokolā 

norādījis – nepiekrītu ātrumam. 

Policijas inspektors G.B. savā ziņojumā norādījis, ka 2007.gada 29.novembrī veicis 

dienesta pienākumus Rīgā, Ulmaņa gatves posmā no Lielirbes ielas Priedaines ielas virzienā. 

Ap plkst.21.20 pamanījis automašīnu BMW 530 ar valsts reģistrācijas numuru /reģistrācijas 

numurs/, kas brauca pa trešo joslu ar ātrumu 121km/h pie atļautā ātruma 70km/h. Apturot 

transportlīdzekli, inspektors paskaidrojis apturēšanas iemelsu un izrādījis vadītājam ātruma 

mērījumu. J.L. uzrādītajam braukšanas ātrumam piekritis un paskaidrojis, ka steidzoties uz 

mājām. Kad tika sastādīts protokols un J.L. ar to iepazinies, viņš tam nepiekrita, ierakstot to 

protokolā. 

2007.gada 3.decembra lēmumā norādīts, ka J.L. vadījis transportlīdzekli Rīgā pa 

Ulmaņa gatvi no Lielirbes ielas puses ar ātrumu 121km/h 518.ceļa zīmes darbības zonā, pie 

atļautā ātruma 50km/h. Minimālais ātrums – 114km/h. 

Lēmumā, izvērtējot gan Protokolā, gan policijas inspektora ziņojumā norādītos 

apstākļus, konstatēts, ka nav pamata apšaubīt policijas darbinieku sniegto lietas apstākļu 

izklāstu un atzīts, ka J.L. ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts LAPK 149.
8
 

panta 22.daļā. 

 
[10] Tiesas ieskatā, izvērtējot iepriekš norādītos pierādījumus [9], kuros izklāstīti 

lietas faktiskie apstākļi, nav iespējams viennozīmīgi konstatēt CSN 114.punkta prasību 

pārkāpumu, līdz ar to arī noteikt, vai J.L. ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, par kuru 

atbildība paredzēta LAPK 149.
8
 panta 22. daļā. 

Kā jau uz to norādījis arī J.L. pārstāvis, tiesa konstatē, ka lietā esošie pierādījumi – 

Protokols un policijas inspektora ziņojums satur savstarpēji pretrunīgu faktu izklāstu. Proti, 

Protokolā vispirms norādīts, ka J.L. vadījis transportlīdzekli pa Ulmaņa gatvi no Lielirbes 

ielas puses Priedaines ielas virzienā, bet Protokolā beigās pierakstot, ka J.L. transportlīdzekli 

vadījis (ar 121km/h ātrumu) par nobraukumu no Jūrkalnes ielas puses. Savukārt policijas 

inspektors savā ziņojumā, izklāstot notikušo, norāda, ka J.L. vadījis transportlīdzekli pa 

Ulmaņa gatves trešo joslu. 

Tiesa no iepriekš minētā, nevērtējot J.L. vadītās automašīnas iespējamo braukšanas 

ātrumu, atzīst, ka nav iespējams viennozīmīgi konstatēt pa kādu Ulmaņa gatves posmu J.L. 

vadījis transportlīdzekli. No minētā izriet, ka apgalvojot, ka J.L. vadīja transportlīdzekli pa 

Ulmaņa gatves trešo (kreiso malējo) joslu ar ātrumu 121km/h (minimālais – 114km/h) pie 

atļautā ātruma 70km/h (par ko lietā strīds nepastāv – ka Ulmaņa gatves posmā no Lielirbes 

ielas Priedaines ielas virzienā atļautais braukšanas ātrums ir 70km/h) – tad J.L. būtu 

pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu par 44km/h (114-70) – tātad ne vairāk par 60 km/h. 

Savukārt, apgalvojot, ka J.L. vadījis transportlīdzekli Ulmaņa gatves posmā pa nobrauktuvi 

no Jūrkalnes ielas ar ātrumu 121km/h (minimālais – 114km/h) pie atļautā ātruma 50km/h, tad 

J.L. būtu pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu par 64km/h (114-50). 

Ņemot vērā, ka neviens no lietā esošajiem pierādījumiem neļauj pietiekoši skaidri un 

saprotami identificēt vietu, kur J.L. izdarījis iespējamo administratīvo pārkāpumu, kas ir 

būtiski šajā lietā, lai noteiktu administratīvā pārkāpuma sastāvu un piemērojamā soda apmēru, 

tiesas ieskatā ar lietā esošajiem pierādījumiem nav pierādīta J.L. vaina konkrētā 

administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, atbildība, par kuru paredzēta LAPK 149.
8
 panta 22.daļā. 

 

[11] Tiesa secina, ka iestāde konkrētajā gadījumā, neizvērtējot Protokolā un policijas 
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inspektora ziņojumā norādītos faktus, atzinusi, ka J.L. ir izdarījis LAPK 149.
8
 panta 22. daļā 

noteikto pārkāpumu. Līdz ar to, pamatojoties uz [10] izdarītajiem apsvērumiem, tiesa atzīst, 

ka lietā nav iegūti pietiekami un pārliecinoši pierādījumi tam, ka ir pieļauts CSN 

114.pārkāpums. Tādējādi ir pamats secināts, ka nav konstatējams LAPK 149.
8
 panta 22. daļas 

administratīvā pārkāpuma sastāvs.  

LAPK 239.panta 1.punkts paredz, ka lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā nevar 

iesākt, bet iesāktā lietvedība jāizbeidz, ka nav bijis notikuma vai tajā nav administratīvā 

pārkāpuma sastāva. 

Līdz ar to Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības 

policijas pārvaldes 2008.gada 21.janvāra lēmums Nr.161 ir atceļams un lietvedība 

administratīvā pārkāpuma lietā jāizbeidz. 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 246.-251.pantu un 289.-291.pantu, 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 286.panta pirmās daļas 3.punktu, Administratīvā 

rajona tiesa 

nosprieda 

apmierināt J.L. (personas kods /personas kods/) sūdzību. 

Atcelt Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas 

pārvaldes 2008.gada 21.janvāra lēmumu Nr.161 un izbeigt lietvedību administratīvā 

pārkāpuma lietā. 

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā 20 dienu laikā no sprieduma 

sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu 

namā. 

 

 

Tiesnese    (paraksts)    S.Ozola 

 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās rajona tiesas  

 

tiesnese ___________ S.Ozola 

Jelgavā, 2009.gada 5.novembrī 

 

 

 
 


