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NORAKSTS 

Lieta Nr.A42527708 

SKA – 195/2010 

 

S P R I E D U M S  

Rīgā 2010.gada 22.martā 

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 

 

tiesas sēdes priekšsēdētājs senators J.Neimanis 

 tiesnese V.Kakste 

 senatore R.Vīduša 

 

piedaloties pieteicējam J.R. un 

atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes – Iekšlietu 

ministrijas pārstāvei S.P., 

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz 

J.R. pieteikumu par Iekšlietu ministrijas 2008.gada 8.februāra lēmuma Nr.29 atzīšanu 

par prettiesisku, sakarā ar J.R. kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 

2009.gada 16.oktobra spriedumu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Ar Iekšlietu ministrijas 2008.gada 8.februāra lēmumu Nr.29 atstāts 

negrozīts Valsts policijas 2007.gada 6.decembra lēmums Nr.203, ar kuru pieteicējam 

J.R. tika piemērots disciplinārsods - atvaļināšana no dienesta Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestādēs ar 2007.gada 7.decembri. 

 

[2] Pieteicējs iesniedzis pieteikumu administratīvajā tiesā par 

administratīvā akta atcelšanu, lūdzot atcelt Iekšlietu ministrijas 2008.gada 8.februāra 

lēmumu Nr.29. 
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[3] Ar Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 12.septembra spriedumu 

pieteikums apmierināts un uzlikts par pienākumu Iekšlietu ministrijai atjaunot 

pieteicēju dienestā. 

 

[4] Ar Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 16.oktobra spriedumu 

pieteicēja pieteikums noraidīts. Spriedums pamatots ar turpmāk norādītajiem 

argumentiem. 

[4.1] Disciplinārsods ir izpildīts, un pieteicējs ir atbrīvots no dienesta, tādēļ 

vērtējams tikai pārsūdzētā lēmuma tiesiskums. 

[4.2] Lietā pastāv strīds, vai pieteicējs ir izdarījis disciplinārpārkāpumu un 

vai Iekšlietu ministrijai bija pamats piemērot disciplinārsodu, kā arī strīds par 

piemērotā soda samērīgumu. 

[4.3] Tā kā administratīvās aizturēšanas protokolā bija norādīts uz Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.panta pirmās daļas pārkāpumu, tad policijas 

darbiniekiem bija jāpārbauda aizturētās personas alkohola esamība organismā 

atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumu Nr.625 „Alkohola, 

narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība” 8.punktam. Tas, 

ka aizturētā persona atteicās no alkohola pārbaudes un atzina, ka ir dzēris, un ka 

policijas darbinieki novērtēja personas stāvokli kā alkohola reibumā esošu, nav 

vērtējams kā apstāklis, ka viņš nebija jānogādā ārstniecības iestādē alkohola ietekmes 

pārbaudei. Gluži pretēji, saskaņā ar minēto noteikumu 10.punktu policijas 

darbiniekam persona pēc iespējas ātrāk bija nogādā ārstniecības iestādē medicīniskās 

pārbaudes veikšanai. 

Iekšlietu ministrija pamatoti konstatējusi, ka pašvaldības policista ziņojums 

nav atzīstams par pietiekamu pamatu personas ievietošanai aizturēšanas kamerā, kā 

rezultātā tika rupji pārkāptas personas Latvijas Republikas Satversmes 94.pantā 

garantētās pamattiesības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Iekšlietu ministrija pamatoti konstatēja 

pārkāpumu pieteicēja rīcībā, ka viņš neveica un neorganizēja personas nogādāšanu 

ārstniecības iestādē alkohola ietekmes konstatēšanai, līdz ar to nepamatoti ievietoja 

personu īslaicīgās aizturēšanas kamerā. 

[4.4] Konkrētajā situācijā pieteicējam kā tās dienas dežūrmaiņas vecākajam 

vajadzēja organizēt paskaidrojuma pieņemšanu, lai arī uz vietas izbrauca pašvaldības 

policijas darbinieki, kas netika darīts. Līdz ar to Iekšlietu ministrija pamatoti 
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konstatēja normatīvo aktu pārkāpumu pieteicēja rīcībā – neorganizē iesnieguma 

pieņemšanu no personas, kura ziņo par gatavotu, notiekošu vai jau izdarītu 

administratīvo pārkāpumu. 

[4.5] Tiesa piekrita Iekšlietu ministrijas norādītajam, ka pārsūdzētajā 

lēmumā izdarītie secinājumi nepierāda pieteicēja vainu noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanā, kas ietilpst kriminālprocesa ietvaros, tomēr tas nenozīmē, ka pieteicējs 

nevar tikt saukts pie disciplinārās atbildības par viņa darbu reglamentējošo tiesību 

aktu normu pārkāpumiem. 

Aizturētās personas nāve iestājās, atrodoties aizturēšanas kamerā, kad par viņa 

uzraudzību bija atbildīgs pieteicējs. Tādējādi Iekšlietu ministrija pamatoti 

konstatējusi, ka pieteicējs nav veicis pienācīgu aizturētās personas turēšanas kārtības 

kontroli, t.i., nav savlaicīgi organizējis medicīniskās palīdzības sniegšanu aizturētajai 

personai. 

Ņemot vērā augstāk minēto, tiesa atzina, ka pārsūdzētajā lēmumā pamatoti 

konstatēts, ka pieteicējs ir pārkāpis lēmumā norādīto normatīvo aktu prasības un 

disciplinārsods piemērots pamatoti. 

[4.6] Pieteicēja arguments, ka viņam nav neviena spēkā esoša 

disciplinārsoda, pats par sevi nenozīmē, ka piemērotais sods būtu nesamērīgs. 

Tiesa piekrita pārsūdzētajā lēmumā minētajam atzinumam, ka personas 

turēšana aizturēšanas kamerā bez tiesiska pamata ir cilvēka pamattiesību pārkāpums, 

tātad izdarītais pārkāpums vērtējams kā smags. 

Vērtējot piemēroto sodu, vērā ņemams apstāklis, ka pieteicējs savu vainu 

pārkāpumā neatzina. No viņa paskaidrojumiem redzams, ka viņš neapzinās un 

neizprot pārkāpuma būtību, kā arī neorientējas savu dienesta pienākumus 

reglamentējošos normatīvos aktos. Atbildību mīkstinoši apstākļi nav konstatēti. 

Atbildību pastiprinošs apstāklis ir tas, ka ar pārkāpumu nodarīts būtisks kaitējums 

personas tiesībām. 

Piemērojot sodu, ņemtas vērā smagās sekas – pie nenoskaidrotiem apstākļiem 

policijas iecirkņa aizturēšanas kamerā iestājusies personas nāve.  

Iekšlietu ministrija pamatoti atzinusi, ka pieteicēja attieksme pret Latvijas 

Republikas Satversmē garantētajām cilvēka pamattiesībām liecina, ka pieteicējs nav 

piemērots dienestam Valsts policijā un, paliekot amatā, var apdraudēt citu cilvēku 

pamattiesības un būtiski kaitēt policijas tēlam sabiedrības vērtējumā. 
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Tiesa piekrita Iekšlietu ministrijas norādītajam, ka piemērotais disciplinārsods 

nepieciešams labas pārvaldības interesēs. 

Iekšlietu ministrija savu rīcības brīvību ir izmantojusi pareizi, izvērtējot gan 

atbildību pastiprinošos, gan mīkstinošos apstākļus un disciplinārsoda piemērošanas 

nepieciešamību un piemērotību, kā arī samērojot pieteicēja intereses ar sabiedrības 

interesēm, kuru iespējamais apdraudējums, pieteicējam paliekot dienestā, varētu būt 

nesamērīgi lielāks salīdzinājumā ar pieteicēja interešu aizskārumu, atvaļinot viņu no 

dienesta. 

Iekšlietu ministrija pamatoti ir atzinusi, ka pieteicējs nevar veikt viņam 

uzticētos pienākumus, līdz ar to pamatoti ir konstatējusi, ka cita disciplinārsoda veida 

piemērošana konkrētajā situācijā nav iespējama. 

 

[5] Par Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 16.oktobra spriedumu 

pieteicējs ir iesniedzis kasācijas sūdzību, lūdzot to atcelt. Kasācijas sūdzība pamatota 

ar turpmāk norādītajiem argumentiem. 

[5.1] Personas, kura atrodas acīmredzamā alkohola reibuma stāvoklī, 

aizturēšanas tiesisko pamatu dod ar Rīgas rajona policijas pārvaldes priekšnieka 

pavēli Nr.322 apstiprinātās Valsts policijas Rīgas rajona policijas pārvaldes 

struktūrvienības darba organizācijas instrukcijas 42.5.punkts. 

[5.2] No Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.625 

“Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība” 

neizriet obligāta prasība veikt alkohola ietekmes pārbaudi. 

[5.3] Tiesa, lai gan spriedumā norādot, ka „[..] alkohola medicīniskās 

pārbaudes kārtību noteica noteikumi Nr.625, un proti, to varēja noteikt trīs veidos 

atbilstoši noteikumu 3.punktam, vai nu policijas darbinieks ar atbilstošu portatīvu 

mērierīci vai veicot medicīnisku pārbaudi ārstniecības iestādēs”, min trīs alkohola 

ietekmes noteikšanas veidus, analizējusi tikai divus. 

[5.4] Pašvaldības policista ziņojums deva tiesisko pamatu personas 

aizturēšanai saskaņā ar Rīgas rajona policijas pārvaldes priekšnieka pavēli Nr.322 

apstiprinātās Valsts policijas Rīgas rajona policijas pārvaldes struktūrvienības darba 

organizācijas instrukcijas 76. un 76.2.punktu. 

[5.5] Administratīvā pārkāpuma protokols konkrētajā gadījumā bija 

jāsastāda pašvaldības policijas inspektoram, bet jautājums par materiālu par 

pārkāpuma būtību vākšanu jārisina pašvaldības policijas priekšniekam. 
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[5.6] Pieteicējs nepiekrīt tiesas norādītajam, ka viņš nav veicis pienācīgu 

aizturētās personas turēšanas kārtības kontroli. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 

tika izsaukta uzreiz, tiklīdz aizturētais izteica sūdzību par savu veselības stāvokli. 

Pirms nogādāšanas policijā aizturētais bija sākotnējā apskatē Siguldas slimnīcā, kur 

netika konstatētas nekādas veselības problēmas, kas traucētu viņa aizturēšanai un 

ievietošanai aizturēšanas telpā. 

[5.7] Ja pieteicēja rīcībā ir saskatāmas kļūdas, tad tās ir tikai kļūdas, bet nav 

tīša rīcība, tāpēc visbargākā soda piemērošana – atvaļināšana no dienesta – neatbilst 

pārkāpuma smagumam. 

 

[6] Tiesas sēdē pieteicējs uzturēja kasācijas sūdzību, bet atbildētāja 

pārstāve to neatzina. 

 

Motīvu daļa 

 

[7] Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 252.panta 

pirmo daļu personas administratīva aizturēšana ir atļauta, lai sastādītu protokolu par 

administratīvo pārkāpumu, ja to nevar izdarīt uz vietas un ja protokola sastādīšana ir 

obligāta. Izskatāmajā lietā administratīvā aizturēšana tika piemērota par kodeksa 

171.panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu. Norma noteic administratīvo atbildību par 

atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Šādā 

gadījumā protokola sastādīšana ir obligāta (e contrario no kodeksa 250.panta) un 

tātad administratīvā aizturēšana bija pieļaujama. 

 

[8] Lai sastādītu protokolu par kodeksa 171.panta pirmajā daļā minēto 

pārkāpumu un administratīvi aizturētu personu, bija jānoskaidro lietā būtiskie 

apstākļi, tostarp, vai aizturēšanai pakļautā persona vispār ir reibuma stāvoklī.  

Alkohola ietekmes pārbaudes kārtību noteica Ministru kabineta 2005.gada 

23.augusta noteikumi Nr.625 “Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu 

ietekmes pārbaudes kārtība”. Šie noteikumi bija pieņemti, lai noteiktu alkohola, 

narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes kārtību 

ārstniecības iestādēs un kārtību, kādā policijas, pašvaldības policijas vai Valsts 

robežsardzes darbinieks pārbauda personas ar portatīvām mērierīcēm alkohola 

koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā, lai konstatētu, vai šīs personas ir lietojušas 
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alkoholu (Noteikumu Nr.625 1.punkts). Apelācijas instances tiesa pareizi atzinusi, ka 

no Noteikumu Nr.625 8.punkta izriet obligāta prasība veikt alkohola ietekmes 

pārbaudi, jo tas ir noteicošais veids, kā konstatēt būtisku faktisko apstākli – to, vai 

persona atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Tikai tā var objektīvi izskatīt lietu par 

likumpārkāpuma izdarīšanu. 

Lietā nav strīda, ka aizturētās personas reibuma stāvokļa noskaidrošana netika 

veikta ar tādiem paņēmieniem, kā to noteica Noteikumu Nr.625 3.punkts, t.i., ar 

portatīvu mērierīci alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā vai veicot 

medicīnisku pārbaudi (laboratorijā vai novēršot traumas sekas). Tādēļ apelācijas 

instances tiesa pareizi secinājusi, ka aizturētās personas reibuma stāvokļa 

noskaidrošana Noteikumu Nr.625 izpratnē netika veikta. Tomēr Senāta ieskatā nevar 

neievērot lietā esošo pierādījumu, ka aizturētā persona pirms nogādāšanas policijas 

iestādē tika nodota ārstniecības iestādē un tā veikusi aizturētās personas pārbaudi un 

secinājusi, ka persona atrodas reibuma stāvoklī (sk. lietas 94.lapu). Tāpat šo faktu 

apstiprina dienesta pārbaudē iegūtās liecības un liecība, ka pati aizturētā persona bija 

ārstam paskaidrojusi, ka ir lietojusi alkoholiskos dzērienus. Lai arī procedūra, kādu to 

paredzēja Noteikumu Nr.625 normas, nav ievērota, tomēr tiesai ir jānovērtē šie 

pierādījumi un to attiecināmība uz lietu. 

Kasatora norādītais arguments, ka tiesa spriedumā minējusi trīs alkohola 

ietekmes noteikšanas veidus, bet analizējusi tikai divus, nav pamats atzīt, ka pārkāpta 

procesuālā vai materiālā tiesību norma. Tiesa sprieduma 12.punkta 5.rindkopā norāda, 

ka Noteikumu Nr.625 3.punkts paredzēja trīs atbilstošās institūcijas, kuras var 

konstatēt alkohola ietekmi. Tiesa spriedumā sīkāk nav analizējusi to, ka alkohola 

ietekmi var konstatēt jebkura ārstniecības iestāde sniedzot medicīnisko palīdzību 

personai, kas guvusi traumu. Tā kā izskatāmajā lietā aizturētā persona nebija nogādāta 

ārstniecības iestādē medicīniskās palīdzības sniegšanai, lai ārstētu traumu, tiesai nevar 

pārmest, ka tā nav sīkāk analizējusi šo gadījumu. 

 

[9] Valsts policijas 2006.gada 26.oktobra noteikumu Nr.7 „Valsts policijas 

pārvalžu un iecirkņu Kārtības policijas operatīvās vadības struktūrvienību darba 

organizācijas noteikumi” 62.3.punkts noteica, ka, saņemot informāciju par 

administratīvo pārkāpumu, dežūrmaiņas vecākais organizē iesnieguma pieņemšanu no 

personas, kura ziņo par gatavotu, notiekošu vai jau izdarītu administratīvo 

pārkāpumu. 
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Apelācijas instances tiesa, piemērojot noteikumu 62.3.punktu, atzinusi, ka 

dežūrmaiņas vecākajam (pieteicējam), saņemot pa telefonu informāciju par 

administratīvo pārkāpumu, bija pienākums organizēt iesnieguma pieņemšanu no 

personas, kura ziņoja par administratīvo pārkāpumu, lai arī uz vietas izbrauca 

pašvaldības policijas darbinieki. 

Jēdziena „organizē” saturs ir noskaidrojams kopsakarā ar dežūrmaiņas vecākā 

pienākumiem. Noteikumu 4. un 6.punkts paredz, ka dežūrmaiņas vecākais vada 

dežūrmaiņu un dežūras laikā kontrolē un koordinē dežūrmaiņas rīcībā esošos 

norīkojumus.  Noteikumu 17.punkts noteic, ka dežūrmaiņas vecākajam pastāvīgi jābūt 

telpās. 

 Tātad apelācijas instances tiesa pieteicējam nevar pārmest, ka pieteicējs 

personīgi nav pieņēmis iesniegumu no personas, kas telefoniski ziņoja par 

administratīvo pārkāpumu. Turklāt tiesai bija jāievēro, ka uz notikuma vietu devās 

pašvaldības policijas darbinieki. 

Gadījumā, ja policijas struktūrvienības telpās ir nogādāta persona par 

administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, dežūrmaiņas vecākajam ir pienākums organizēt 

iesnieguma (ziņojuma) pieņemšanu no personas, kura ir nogādājusi personu 

(noteikumu 76.2.punkts). Tātad tiesai ir jāpārbauda, vai pieteicējs ir organizējis 

ziņojuma pieņemšanu no pašvaldības policista, kurš nogādāja aizturēto personu. 

 

[10] Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 238.
1
panta 

pirmo daļu administratīvā pārkāpuma protokols jāsastāda un lēmums par lietas virzību 

jāpieņem tai institūcijai, kura saņem pieteikumu vai citus materiālus par 

administratīvo pārkāpumu. Saskaņā ar kodeksa 214.pantu un 215.pantu 

administratīvās lietas par kodeksa 171.panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu ir 

pakļautas gan valsts policijas iestādēm, gan pašvaldības policijas iestādēm. Taču 

pieteikumu par administratīvo pārkāpumu saņēma Valsts policijas iestāde, tādēļ arī tās 

attiecīgajai amatpersonai bija jāsastāda administratīvā pārkāpuma protokols. 

Noteikumu Nr.7 76.7.punkts noteic, ka gadījumā, ja struktūrvienības telpās ir 

nogādāta persona par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, dežūrmaiņas vecākais 

sastāda protokolu par administratīvi aizturētās personas izdarīto administratīvo 

pārkāpumu. Tātad apelācijas instances tiesa pareizi secinājusi, ka pieteicējam būtu 

jāsastāda administratīvā pārkāpuma protokols. 
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Taču tiesa nav pareizi piemērojusi kodeksa normas izskatāmajā situācijā un 

atzinusi, ka pieteicējam bija jāsastāda administratīvā pārkāpuma protokols pirms 

aizturētās personas aizturēšanas. Kodeksa normas tieši nenoteic, kad sastādams 

administratīvā pārkāpuma protokols gadījumā, ja persona tiek aizturēta līdz 

atskurbšanas brīdim, taču no 248.panta ceturtās un piektās daļas, kā arī 255.panta 

ceturtās daļas jēgas saprotams, ka administratīvā pārkāpuma protokolu sastāda vai nu 

pirms aizturēšanas, vai arī pēc aizturētās personas atskurbšanas, ja persona ir tādā 

reibuma pakāpē, ka objektīvi nav iespējama protokola sastādīšana.  

 

[11] Saskaņā ar Valsts policijas iekšējiem normatīvajiem aktiem - 

2006.gada 26.oktobra noteikumu Nr.7 „Valsts policijas pārvalžu un iecirkņu Kārtības 

policijas operatīvās vadības struktūrvienību darba organizācijas noteikumi“ 40.8., 

40.10.apakšpunktu, Valsts policijas Rīgas rajona policijas pārvaldes struktūrvienību 

dežūrdaļu darba organizācijas instrukcijas 42.5.apakšpunktu un 46.punktu – 

pieteicējam kā dežūrmaiņas vecākajam bija pienākums kontrolēt aizturētās personas 

uzturēšanos policijas iestādē, uzraudzīt to un gadījumā, ja apsekošanas laikā vai ja 

saņemta sūdzība par veselības traucējumu, tiek konstatēta veselības stāvokļa 

pasliktināšanās, dežūrmaiņas pienākums ir izsaukt neatliekamo medicīnisko 

palīdzību. 

Apelācijas instances tiesa, novērtējot dienesta ziņojumā (lietas 98.lapa) 

minēto, atzina, ka pieteicējs nav reaģējis uz aizturētās personas izskatu, kas varētu 

liecināt par veselības stāvokļa pasliktināšanos, nav pievērsis uzmanību, ka aizturētā 

persona bieži vesta uz tualeti. 

Senāta ieskatā tiesa nav novērtējusi pierādījumu atbilstoši Administratīvā 

procesa likuma 154.panta pirmajai daļai, neievērojot, ka no citiem lietas materiāliem 

izriet, ka aizturētā persona ir bijusi reibuma stāvoklī, tās asinsspiediens ir bijis 

paaugstināts, taču no medicīniskā viedokļa ir atļauta personas aizturēšana. Tiesa nav 

argumentējusi, kādēļ no apstākļa, ka persona bieži vesta uz tualeti, pieteicējam bija 

jākonstatē, ka aizturētajai personai ir pasliktinājusies veselība un jāizsauc medicīniskā 

palīdzība. Tiesa nav novērtējusi, vai medicīniskā palīdzība izsaukta savlaicīgi pēc 

tam, kad konstatēts, ka aizturētajai personai ir palicis slikti un persona ir lūgusi 

medicīnisko palīdzību. 
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9.lappuse no 9 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments 

 

n o s p r i e d a  

 

Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 16.oktobra spriedumu un 

nodot lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai. 

Spriedums nav pārsūdzams. 

 

Tiesas sēdes priekšsēdētājs senators  (paraksts) J.Neimanis 

 

 

Tiesnese   (paraksts)   V.Kakste 

 

 

Senatore    (paraksts)   R.Vīduša 

 

 

 

NORAKSTS PAREIZS 

 

Senators        J.Neimanis 

Rīgā 2010.gada 22.martā 
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