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Rīgā              2008. gada 6.martā 

 

Administratīvās rajona tiesas 

tiesnese E. Apīne, 

piedaloties pieteicējai E.R.,  

pieteicējas pilnvarotajam pārstāvim R.S., 

atklātā tiesas sēdē 2008.gada 15.februārī Rīgā, Antonijas ielā 6 izskatīja 

administratīvo lietu, kas ierosināta pamatojoties uz E.R. (turpmāk arī – 

pieteicēja) pieteikumu par Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes 

Sabiedriskās drošības pārvaldes priekšnieka 2006.gada 11.septembra lēmuma 

Nr.120 „Par administratīvo aktu Nr.035/PA039802” atcelšanu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] 2006.gada 16.oktobrī Administratīvajā rajona tiesā saņemts E.R. 

pieteikums (reģistrācijas Nr.16246), kurā pieteicēja lūdz tiesu atcelt Valsts 

policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās Drošības pārvaldes 

priekšnieka 2006.gada 11.septembra lēmumu Nr.120 „Par administratīvo aktu 

Nr.035/PA039802” (turpmāk arī – Lēmums). 

Ar Lēmumu pieteicējai piemērots administratīvais sods par Ministru kabineta 

2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 “Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk arī 

– Ceļu satiksmes noteikumi) 116.punkta un 238.1.4.punkta pārkāpumu saskaņā 

ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk arī – LAPK) 149.
8
 

panta divdesmit pirmo daļu. 

 

[2] Administratīvā pārkāpuma protokolā un Lēmumā par pārkāpumu 

norādīts, ka pieteicēja „2006.gada 29.jūlijā, plkst.18:33 Rīgas rajonā vadīja 

transportlīdzekli Lexus GS430, valsts reģistrācijas numura zīme /dzēsta 

numura zīme/ par Jūrmalas šoseju 16 km no Piņķu puses Jūrmalas virzienā ar 

ātrumu 181 km/h pie 100 km/h atļautā. Ātrums fiksēts ar Stalker Nr.21745, 

kļūda ± 7 km/h. Minimālais braukšanas ātrums 174 km/h. Ātrumu ar slēpto 

metodi fiksēja M.S.”. 

 

[3] Pieteicēja Lēmumu pārsūdz kā nepamatotu, prettiesisku un atceļamu. 

Jau apturot transportlīdzekli pieteicēja ir izteikusi šaubas par pārkāpuma 

esamību un savu vainu tajā, kā arī lūgusi uzrādīt pierādījumus, kas nav izdarīts. 

2006.gada 2.augusta lēmums Nr.035/PA039802 ir pieņemts tikai uz administratīvā 
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pārkāpuma protokola pamata un arī apstrīdētajā Lēmumā nav norādes par radara 

mērījumu fiksēšanu vai uzglabāšanu likumā noteiktajā kārtībā. Tādējādi pieteicējai 

prettiesiski liegtas iespējas iepazīties ar informāciju, kas fiksēta ar tehniskiem 

līdzekļiem. 

Iestāde norāda, ka ir analizējusi inspektoru sniegtos ziņojumus. Taču Lēmumā 

nav vērtētas tajos esošās pretrunas, t.i., inspektors M.S. norāda, ka ātrumu 

pārsniegušais transportlīdzeklis pārvietojies pa kreiso malējo kustības joslu, kamēr 

A.A. ziņojumā teikts, ka apturētais transportlīdzeklis pārvietojies pa labo malējo 

braukšanas joslu. Tāpat inspektors M.S. ir norādījis automašīnas modeli – Lexus 

GS430, kas bez tuvākas izpētes viegli sajaucams ar modeli Lexus GS450, taču nav 

informējis par krāsu. 

Lēmumā norādīts, ka iestāde ir vērtējusi statistikas datus satiksmes intensitātei 

ap 18:30, taču nav ņēmusi vērā, ka konkrētais datums – 2006.gada 29.jūlijs – bija 

sestdiena, kad norisinājās starptautisko izpildītāju konkurss „Jaunais Vilnis”, 

statistikas dati par darba dienām uz minēto nav attiecināmi. Pieteicēja pārvietojusies 

pa vidējo braukšanas joslu un satiksmes intensitātes dēļ tādu ātrumu nav bijis 

iespējams attīstīt, kā norādīts lietas materiālos. 

Vienlaikus pieteicēja norāda, ka Lēmumā ir atsauce uz Ministru kabineta 

2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.194 „Prasības braukšanas ātruma kontroles 

mērierīcēm”, kas nav spēkā no 2006.gada 29.jūnija. Bet norādītā Latvijas 

Republikas Iekšlietu ministrijas 2003.gada 30.decembra instrukcija Nr.22 „Ceļu 

policijas darba organizēšanas instrukcija” kā iekšējais normatīvais akts nevar būt par 

pamatu Lēmuma pieņemšanai. 

 

[4] 2006.gada 25.oktobrī Administratīvajā rajona tiesā saņemti Valsts 

policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības pārvaldes 

(turpmāk arī – atbildētāja) paskaidrojumi. Tajos atbildētājs pieteikumu neatzīst 

un uzskata administratīvo sodu par pamatoti piemērotu. 

Vienlaikus paskaidrojumos izteikts lūgums uz tiesas sēdi uzaicināt 

lieciniekus – A.A. un M.S. (lietas 19.lapa).  

 

[5] Pieteicēja tiesas sēdē prasījumu uzturēja uz tajā norādītajiem 

argumentiem.  

 

[6] Atbildētāja pārstāvis uz tiesas sēdi nav ieradies. Par tiesas sēdes 

norises laiku un vietu paziņots likumā noteiktajā kārtībā (skat. lietas uzziņas 

lapu). Uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokli, tiesa atzīst par 

iespējamu skatīt administratīvo lietu bez atbildētāja klātbūtnes. 

 

[7] Uzklausot procesa dalībnieku viedokli, kā arī pārbaudot lietas 

materiālus, tiesa pieņem lēmumu A.A. un M.S. neizsaukt uz tiesu liecinieku 

statusā, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 103.pantu un to, ka lietas 
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materiālos ir pietiekami informācijas par apstākļiem, kādi pastāvēja pārkāpuma 

izdarīšanas brīdī (lietas 54.-55.lapas). 

 

Motīvu daļa 

 

 [8] Tiesa, uzklausot pieteicējas paskaidrojumus un iepazīstoties ar procesa 

dalībnieku rakstveida paskaidrojumiem, kā arī, pārbaudot lietas materiālus, 

atzīst, ka pieteikums ir pamatots un apmierināms. 

 

 [9] Ceļu satiksmes noteikumu 115.1.punkts paredz, ka ārpus apdzīvotām 

vietām transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt [..] vieglajiem 

automobiļiem [..] - 90 km/h. Savukārt minēto noteikumu 116.punkts - ceļa 

posmos, kur uzstādītas attiecīgas ceļa zīmes, transportlīdzekļi drīkst braukt ar 

ātrumu, kas nepārsniedz ceļa zīmē norādīto. 

Lietā nav strīda par to, ka attiecīgajā ceļa posmā atļautais braukšanas 

ātrums pārkāpuma konstatēšanas brīdī bija 100 km/h. Policija ar mērierīci 

„Stalker” Nr.21745 ir fiksējusi, ka E.R. vadītās automašīnas Lexus GS430, ar 

valsts reģistrācijas numura zīmi /dzēsta numura zīme/ ātrums bija 181 km/h 

(iespējamais minimālais ātrums 174 km/h). 

  

[10] LAPK 149.
8
 panta divdesmit pirmā daļa paredz, ka „par atļautā 

braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar 

motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas 

automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5tonnas, - uzliek naudas sodu 

transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un atņem 

transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.” 

Atbilstoši LAPK 214.pantam lietas par administratīvajiem pārkāpumiem 

ceļu satiksmē ir tiesīgas izskatīt Valsts policijas iestādes. Saskaņā ar likuma „Par 

policiju” 10.pantu viens no policijas pamatuzdevumiem ir nodrošināt kārtību uz 

ceļiem. Savukārt Ceļu satiksmes likuma 43.
4
 pants nosaka, ka noteiktā 

braukšanas ātruma ievērošanu kontrolē Ceļu policija ar šim nolūkam paredzētām 

mērierīcēm. 

 No iepriekšminētajām tiesību normām izriet, ka likumdevējs braukšanas 

ātruma kontroli ir deleģējis veikt ceļu policijai, tādējādi iestāde šajā gadījumā ir 

rīkojusies atbilstoši savai kompetencei. Savukārt mērierīcēm, kas tiek izmantotas 

šim nolūkam, ir jābūt sertificētām. 

  

[11] Konkrētā administratīvā pārkāpuma fiksēšanai izmantota mērierīce 

„Stalker” Nr.21745. Lietas materiāliem pievienots minētās mērierīces 

verificēšanas sertifikāts, kurā norādīts, ka mērīšanas līdzeklis „Stalker” Nr.21745 

atzīts par derīgu un tā sertifikāts derīgs līdz 2007.gada 19.jūlijam, verificēšanas 

datums – 2006.gada 20.jūlijs, sertifikāta Nr.E1071V06 (lietas 26.lapa).   

80.232.255.44 03.04.2014. 12:47 Anonīms sistēmas lietotājs



 4 

Lietā pastāv strīds par to, vai pieteicēja ir izdarījusi administratīvo 

pārkāpumu ceļu satiksmē. 

 

[12] Pārsūdzētajā Lēmumā norādīts, ka pieteicēja „2006.gada 29.jūlijā, 

plkst.18:33 Rīgas rajonā vadīja transportlīdzekli Lexus GS430, valsts 

reģistrācijas numura zīme /dzēsta numura zīme/ par Jūrmalas šoseju 16 km no 

Piņķu puses Jūrmalas virzienā ar ātrumu 181 km/h pie 100 km/h atļautā. 

Ātrums fiksēts ar Stalker Nr.21745, kļūda ± 7 km/h. Minimālais braukšanas 

ātrums 174 km/h. Ātrumu ar slēpto metodi fiksēja M.S.” (lietas 20.-21.lapa).. 

Saskaņā ar LAPK 243.pantu 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.). 

 

[13] Fakts, ka pieteicēja pārsniegusi atļauto braukšanas ātrumu, fiksēts 

administratīvā pārkāpuma protokolā un lēmumā Nr.035/PA039802 (lietas 

22.lapa).  

2006.gada 11.augustā pieteicēja iesniedza sūdzību, kurā apstrīdēts 

pieņemtais lēmums un lietas apstākļi (lietas 27.-28.lapa).  

2006.gada 25.augustā 3.biroja 3.vada jaunākais inspektors, policijas 

virsseržants A.A. savā dienesta ziņojumā norādījis, ka „š.g. 29.jūlijā atrados 

postenī uz Jūrmalas šosejas, kontrolējot ātruma režīma ievērošanu ar slēpto 

metodi. Plkst. 18:33 saņēmu informāciju, ka pa Jūrmalas šoseju no Rīgas puses 

Jūrmalas virzienā brauc a/m Lexus v/n /dzēsta numura zīme/ ar lielu ātruma 

pārsniegumu. Stāvot ceļa malā, ievēroju, ka pa pirmo joslu brauc iepriekšminētā 

a/m, kurai arī norādīju a/m apturēšanas vietu. A/m vadītājai izskaidroju viņas 

izdarīto pārkāpumu un aizgāju uz dienesta a/m sastādīt administratīvo protokolu. 

Pieejot pie a/m vadītājas, kad tika sastādīts administratīvais protokols, es tās 

vadītājai E.R. izskaidroju, kad un kur jāierodas uz materiāla izskatīšanu, bet viņa 

izrādīja lielu neapmierinātību par administratīvā protokola sastādīšanu sakarā 

ar lielo ātruma pārsniegumu” (lietas 23.lapa). 

2006.gada 25.augustā 3.biroja rotas jaunākais inspektors, policijas leitnants 

M.S. savā dienesta ziņojumā norādījis, ka „2006.gada 29.jūlijā pildīju dienesta 

pienākumus uz Jūrmalas šosejas kopā ar SDP 3.biroja rotas jaunāko inspektoru 

A.A., kontrolējām braukšanas ātruma ievērošanu, pielietojot slēpto metodi. Ap 
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plkst. 18:33 veicu mērījumus transportlīdzeklim Lexus GS 430 ar valsts numuru 

/dzēsta numura zīme/, kurš pārvietojās pa kreiso malējo kustības joslu. Augstāk 

minētais transportlīdzeklis brauca ar acīmredzamu ātruma pārsniegumu. Radara 

mērījums parādīja, ka transportlīdzekļa braukšanas ātrums ir 181 kilometri 

stundā pie maksimāli atļautā braukšanas ātruma 100 kilometri stundā. Minēto 

informāciju pa rāciju nodevu jaunākajam inspektoram A.A.” (lietas 24.lapa). 

2006.gada 29.augustā pieteicēja papildināja savu iesniegumu, kurā 

paskaidroja, ka automašīnu vadījusi pa vidējo braukšanas joslu. Šajā laikā ap 

18.30 Jūrmalas šosejā ir ļoti intensīva kustība un pa vidējo braukšanas joslu tik 

lielu braukšanas ātrumu nemaz nevar attīstīt (lietas 25.lapa). 

Tiesas sēdē pieteicēja paskaidroja, ka 2006.gada 29.jūlijā braukusi pa 

Jūrmalas šoseju virzienā no Piņķiem uz Jūrmalu. „Braucu pa vidējo joslu, kur 

nebija iespējams braukt ar tik lielu ātrumu, kāds man tika norādīts. Mani 

apturēja ceļu policijas inspektors, kā arī vēl divas automašīnas. Inspektors 

paziņoja, ka manis vadītā automašīna ir pārsniegusi atļauto braukšanas ātrumu, 

par ko viņam tika paziņots pa rāciju. [..] savu protokola eksemplāru es saņēmu 

uz vietas. Man tika parādīts, kur jāparakstās. Nedeva iespēju neko paskaidrot, ne 

norādīt par situāciju. [..]” (lietas 55.-56.lapas). 

 

[14] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 154.panta pirmo daļu tiesa 

novērtē pierādījumus 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 taisnības 

principiem. 

Tiesa ir uzklausījusi pieteicējas paskaidrojumus tiesas sēdē un piešķir tiem 

ticamību. Tā kā administratīvā pārkāpuma lietās pieteicēja paskaidrojumi ir 

vērtējami kā pierādījumi, tad tiesa tiem dod priekšroku, vadoties no sekojošiem 

apsvērumiem: 

[14.1] Lietā nav strīda par to, ka minētajā laikā ceļa posmā, kurā dienesta 

pienākumus pildīja policijas darbinieki, bija intensīva satiksme. Nav apstrīdēts, 

ka vienlaikus ar pieteicēju tika apturētas vēl divas automašīnas.  

Taču abu policijas darbinieku ziņojumos par notikušo atšķiras informācija, 

pa kādu joslu braukusi pieteicēja. Policijas darbinieks A.A. norāda, ka mašīna 

braukusi pa pirmo joslu, bet policijas darbinieks M.S. norāda, ka automašīna 

braukusi pa kreiso malējo joslu. Tiesa secina, ka nav konstatējami tādi apstākļi, 

kas dotu pamatu atzīt, ka policijas darbinieks administratīvā pārkāpuma 

protokolā un ziņojumā nepatiesi aprakstījis faktiskos lietas apstākļus. Tomēr 

konkrētajā lietā šādas neatbilstības tiesas ieskatā ir uzskatāmas par būtiskām. 

Protams, pieteicēja varēja mainīt braukšanas joslu, taču nokļūšana no kreisās 

malējās joslas uz labo joslu posmā starp abiem policijas darbiniekiem un ar 

ātrumu, kāds fiksēts ar „Stalker”, tiesa ieskatā ir vērtējama kritiski. 

[14.2] Policijas darbinieki atradās viens no otra pa ievērojamu gabalu, jo 

sazinājās ar rācijas palīdzību. Pienākumu pildīšana, kontrolējot ātruma 
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ievērošanu, ar slēpto metodi ir pieļaujama, taču konkrētajā gadījumā pieteicējai 

netika dota iespēja iepazīties ar mērījuma rezultātiem. Pie tam, policijas 

darbiniekiem, katram pildot savu uzdevumu, nebija iespējams pārbaudīt un 

apliecināt, ka apturētā automašīna ir tā automašīna, kuru redzējis policijas 

darbinieks M.S.. Vienlaikus pieteicēja norāda, ka apturētas tikušas vairākas 

mašīnas, kas konkrētajā gadījumā liek apšaubīt, ka konkrētais mērījums ir bijis 

atbilstošs pieteicējai. 

Tai pat laikā nevar piekrist pieteicējai, ka par pierādījumiem šādā lietā 

atzīstami tikai foto un video materiāli. Saskaņā ar LAPK 243.pantu pierādīšanas 

līdzekļi lietā ir gan personu paskaidrojumi, gan administratīvā pārkāpuma 

protokols, gan liecinieku liecības. Tiesību normās nav nostiprināts princips, ka 

foto un video materiāliem dodama neapstrīdama priekšroka attiecībā pret citiem 

pierādījumiem. 

[14.3] Pieteicēja jau sākotnēji paudusi šaubas par to, vai policijas 

darbinieka fiksētais ātrums ir pareizs un attiecas uz viņas automašīnu. Uz to 

norādījis arī policijas darbinieks savā ziņojumā, t.i., pieteicēja izrādījusi 

neapmierinātību ar protokola sastādīšanu. Konkrētajā gadījumā ziņojumā nav 

norādīts neapmierinātības iemesls, taču, kā tiesa jau norādīja, pieteicējas 

paskaidrojumiem tiesas sēdē piešķirama ticamība. 

Vērtējot pieteicējas paskaidrojumus kopsakarā ar lietas materiāliem, tiesa 

secina, ka lietā pastāv šaubas par to, ka tieši pieteicējas vadītās automašīnas 

braukšanas ātrums ir fiksēts 2006.gada 29.jūlijā. Nav noliedzams, ka ar 

automašīnu Lexus GS450 tehniski ir iespējams pārvietoties ar ātrumu 174 km/h. 

Tāpat pastāv iespēja, ka šāds ātrums tiek sasniegts kāda cita ceļu satiksmes 

dalībnieka apdzīšanas manevra brīdī. Tomēr tiesas ieskatā konkrētajā gadījumā 

šaubas pastāv un tās ir tulkojamas par labu pieteicējai. 

 

[15] Administratīvā pārkāpuma lieta, ievērojot pārkāpuma raksturu un 

sankcijas atbilstību kriminālsfērai, ir pielīdzināma krimināllietai (sk.  Satversmes 

tiesas 2002.gada 20.jūnija spriedumu lietā „Par Latvijas Administratīvo 

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 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 

92. pantam, kā arī 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.pantam”). Līdz ar to, izlemjot 

jautājumu par pārkāpēja vainu, jāievēro nevainīguma prezumpcija - nevienu 

nevar atzīt par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā un sodīt, kamēr viņa 

vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā, kā arī visas šaubas par vainu, kuras 

nav iespējams novērst, jāvērtē par labu indivīdam (pārkāpējam). 
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[16] Ņemot vērā konstatēto, Administratīvā rajona tiesa atzīst, ka lietā nav 

pierādīta E.R. vainojama darbība LAPK 149.
8
 panta divdesmit pirmajā daļā 

paredzētā administratīvā pārkāpumu izdarīšanā.  

 Tādējādi Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes 

Sabiedriskās drošības pārvaldes priekšnieka 2006.gada 11.septembra lēmums 

Nr.120 „Par administratīvo aktu Nr.035/PA039802” par E.R. saukšanu pie 

administratīvās atbildības atzīstams par nepamatotu. 

Atbilstoši APK 239.panta 1.punktam lietvedību administratīvā pārkāpuma 

lietā nevar iesākt, bet iesāktā lietvedība jāizbeidz, ja nav bijis notikuma vai tajā 

nav administratīvā pārkāpuma sastāva. Tādējādi tiesa secina, ka lietvedība 

administratīvā pārkāpuma lietā pret pieteicēju ir izbeidzama administratīvā 

pārkāpuma sastāva trūkuma dēļ. 

 

 [17] Pamatojoties uz spriedumā izklāstītajiem apsvērumiem, pārsūdzētais 

Lēmums ir atceļams un administratīvā pārkāpuma lietvedība lietā izbeidzama. 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 246. – 251., 253.panta 

pirmo daļu un 289. – 291.pantu, Administratīvā rajona tiesa 

 

nosprieda: 

  

apmierināt E.R. pieteikumu, atcelt Valsts policijas Galvenās Kārtības 

policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības pārvaldes priekšnieka 2006.gada 

11.septembra lēmumu Nr.120 „Par administratīvo aktu Nr.035/PA039802” un 

izbeigt lietu. 

Spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Administratīvajā apgabaltiesā, 

iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvajā rajona tiesā divdesmit dienu laikā 

no sprieduma sastādīšanas dienas. 

 

Tiesnese   /paraksts/    E.Apīne 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvā rajona tiesas 

tiesnese ______________E.Apīne 

Rīgā, 2008.gada 6.martā 
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