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Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: 

tiesnese referente S.Kanenberga, tiesneses Z.Kupce un A.Kovaļevska 

 

rakstveida procesā izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu par A.C., personas 

kods /personas kods/, saukšanu pie administratīvās atbildības pēc Rīgas domes 

2008.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.125 „Rīgas pilsētas teritorijas 

kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4.3.apakšpunkta, sakarā ar A.C. 

apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 29.jūnija 

spriedumu. 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Rīgas pašvaldības policijas kārtībnieks 2010.gada 11.augustā sastādīja 

administratīvā pārkāpuma protokolu ZV Nr.073326 (turpmāk – Protokols) par 

to, ka A.C. – namīpašnieks un zemesgabala īpašnieks /adrese/ nav nodrošinājis 

sava nekustamā īpašuma pieguļošās teritorijas sakopšanu – zāles nopļaušanu, 

kuras garums pārsniedz 20 cm. Tādējādi A.C. ir izdarījis administratīvo 

pārkāpumu, par ko paredzēta atbildība Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošo 

noteikumu Nr.125 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 

noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.125) 4.3.apakšpunktā. 

Ar Rīgas domes Administratīvās komisijas (turpmāk – Komisija) 

Pārdaugavas apakškomisijas 2010.gada 26.augusta lēmumu D57 3364 - 1 

(turpmāk – Sākotnējais lēmums) par minēto pārkāpumu A.C. piemērots naudas 

sods Ls 30 apmērā. 

[2] Ar Komisijas 2010.gada 7.decembra lēmumu Nr.D57 44 - 20 

(turpmāk – Lēmums) Sākotnējais lēmums atstāts negrozīts. 

 

[3] Administratīvajā rajona tiesā 2011.gada 17.janvārī saņemts A.C. 

pieteikums (sūdzība) par Lēmuma atcelšanu, kurā norādīts, ka A.C. sodam 

nepiekrīt. No 2002.gada 10.oktobra nekustamajam īpašumam /adrese/, 
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piegulošās teritorijas sakopšana tiek veikta regulāri. Fotogrāfijās A.C. nevar 

saskatīt īpašumam piegulošo teritoriju, par kuras nesakopšanu viņš tika sodīts. 

 

[4] Administratīvajā rajona tiesā saņemts Komisijas rakstveida 

paskaidrojums, kurā norādīts, ka A.C. sūdzība ir nepamatota un noraidāma. 

Papildus Komisija norādījusi, ka tās rīcībā nav informācijas, kādēļ A.C. 

netika informēts par administratīvā pārkāpuma lietvedību un Komisijas sēdi. 

A.C. viedoklis konkrētajā gadījumā nebūtu mainījis lietas izskatīšanas 

rezultātu.  

 

[5] Ar Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 29.jūnija spriedumu 

Lēmums atstāts negrozīts. 

Spriedums pamatots ar turpmāk minētajiem argumentiem. 

[5.1] Tiesa konstatēja, ka lietā ir turpmāk norādītie pierādījumi: 1) 

Protokols (lietas 28.lapa); 2) 2010.gada 22.jūlija teritorijas /adrese/ apskates 

protokols Nr.0632 (lietas 29.lapa); 3) fotogrāfijas (lietas 32. - 36.lapa); 4) 

Policijas vecākā inspektora K.V. 2010.gada 22.jūlija dienesta ziņojums (lietas 

31.lapa); 5) Zemes lietošanas projekts (lietas 37.lapa); 6) Rīgas pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr./nodalījuma numurs/ par ēku īpašumu /adrese/ 

izdruka (lietas 38.lapa); 7) Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma 

Nr./nodalījuma numurs/ par zemes gabalu /adrese/ izdruka (lietas 39.lapa); 8) 

A.C. paskaidrojumi par lietas būtību, kas izteikti sūdzībā tiesai (lietas 3.lapa), 

Sākotnējā lēmuma apstrīdēšanas iesniegumā (lietas 23.lapa) un tiesas sēdē 

(lietas 65. - 67.lapa). 

[5.2] Lietā nav strīda par to, ka nekustamā īpašuma /adrese/ piegulošā 

teritorija 2010.gada 22.jūlijā nebija sakopta, proti, tajā nebija nopļauta zāle, ko 

apliecina [5.1] punktā minētie 1. - 4. pierādījumi. 

Lietā pastāv strīds par pārkāpuma subjektu, proti, A.C. uzskata, ka daļu no 

īpašumam pieguļošās teritorijas ir pienākums kopt uz zemesgabala esošās mājas 

līdzīpašniecei A.G., kurai saskaņā ar zemesgrāmatu pieder ½ domājamās daļas 

no ēkas. Starp A.C. un A.G. pastāv faktiskās zemes nomas attiecības, proti, 

zemesgabala, kas nepieciešams ēkas apsaimniekošanai, piespiedu noma, kuru 

pastāvēšanu ir atzinusi Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija 2010.gada 

19.marta spriedumā lietā Nr.C31242107. Ņemot vērā minēto, A.G. kā nomniecei 

(kā to paredz arī Noteikumu Nr.125 4.3.apakšpunkts) ir pienākums kopt 

iznomātajam zemesgabalam piegulošo teritoriju. 

[5.3] No Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr./nodalījuma numurs/ 

par zemesgabalu /adrese/ izdrukas ir redzams, ka A.C. ir zemesgabala vienīgais 

īpašnieks. Savukārt no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr./nodalījuma 

numurs/ par ēku īpašumu /adrese/ izdrukas ir redzams, ka uz zemesgabala 

esošajai ēkai ir divi īpašnieki vienādās domājamās daļās – A.C. un A.G. 

No Noteikumu Nr.125 satura tiesa secināja, ka privātpersonai rodas 

publisks pienākums kopt nekustamajam īpašumam piegulošu teritoriju. 

Tiesas ieskatā nekustamā īpašuma jēdziens gan Noteikumu Nr.125, gan 

Civillikuma izpratnē ir saistīts ar konkrētu zemesgabalu, pirmkārt, tāpēc, ka ēku 

īpašums kā tāds ir pakārtots īpašums, jo nevar eksistēt bez zemesgabala, otrkārt, 

tāpēc, ka teritorija, kas ir jākopj (pašvaldībai piederošā piegulošā teritorija) ir 
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ciešā saistībā ar konkrēto zemesgabalu. Tādējādi tiesas ieskatā, neskatoties uz 

to, ka Noteikumu Nr.125 4.3.apakšpunktā ir minēti vairāki subjekti, kuriem 

saskaņā ar šiem noteikumiem var rasties pienākums kopt piegulošo teritoriju, 

primāri atbildīgais par šī pienākuma izpildi ir zemes īpašnieks. 

No lietas materiāliem izriet, ka A.G. nav zemes īpašnieks. Savukārt no 

lietas materiāliem neizriet, ka ēka, kuras līdzīpašniece ir A.G. robežotos ar 

pašvaldības zemi, un tāpēc varētu secināt, ka šī zeme tieši pieguļ ēkai. Līdz ar to 

tiesas ieskatā vien tā iemesla dēļ, ka A.G. ir ēkas līdzīpašniece, konkrētos 

apstākļos uz viņu nav attiecināma Noteikumu Nr.125 4.3.apakšpunkta prasības. 

[5.4] A.C. ir norādījis, ka A.G. bija pienākums kopt piegulošo teritoriju arī 

tāpēc, ka viņa ir zemesgabala faktiskā nomniece jau no 2007.gada, kā to ir 

atzinusi Rīgas apgabaltiesa 2010.gada 19.marta spriedumā lietā Nr.C31242107, 

kas stājies spēkā. 

[5.5] Lai uz zemes nomnieku varētu attiecināt Noteikumu Nr.125 

4.3.apakšpunkta prasības, ir jākonstatē, ka starp zemes īpašnieku un nomnieku 

pastāv civiltiesiskas saistības, kurās ietverti konkrēti pienākumi, tostarp arī tādi, 

kas attiecas uz publisku pienākumu pildīšanu. 

[5.6] No Tiesu informatīvajā sistēmā esošās informācijas var konstatēt, ka 

Rīgas apgabaltiesas 2010.gada 19.marta spriedumā lietā Nr.C31242107 ir atzīts, 

ka starp A.C. un A.G. tik tiešām pastāv faktiskas zemes nomas attiecības, tomēr, 

kā var redzēt no šī sprieduma rezultatīvās daļas, tiesa ir uzlikusi pienākumu A.C. 

un A.G. 10 dienu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes 

nomas līgumu par zemi 253 m
2
 platībā. Tātad redzams, ka ar tiesas spriedumu ir 

uzlikts pienākums noslēgt līgumu, bet tāds nav ticis noslēgts, ar tiesas 

spriedumu nav noteikts šī līguma saturs attiecībā par pienākumu kopt piegulošo 

teritoriju, līdz ar to secināms, ka, pirmkārt, civiltiesiskā darījuma dalībnieki nav 

vienojošies par visiem darījuma nosacījumiem, tāpēc nav pamata no zemes 

faktiskās nomnieces prasīt pienākumu, kas izriet no Noteikumu Nr.125 

4.3.apakšpunkta, izpildi. Otrkārt, šādu pienākumu nevar automātiski attiecināt 

uz nomnieku tāpēc, ka joprojām tiesā tiek risināts strīds par minētā sprieduma 

izpildes kārtību, kas nozīmē, ka starp pusēm vēl nav panākta galīgā vienošanās 

par visiem nosacījumiem. 

[5.7] Tādējādi tiesas ieskatā, tā kā nav noslēgts attiecīgs nomas līgums, 

A.C. nav pamata paļauties uz to, ka ēkas līdzīpašnieks kops A.C. īpašumā 

esošam zemesgabalam pieguļošu teritoriju. Attiecības, kas pastāv starp A.C. un 

A.G. ir civiltiesiska rakstura un tiešā viedā nevar ietekmēt publiska rakstura 

attiecības, kas pastāv starp A.C. un pašvaldību. A.C. ir jāveic ar normatīvo aktu 

noteiktie pienākumi, savukārt, ja viņš uzskata, ka tie faktiski bija jāveic citai 

personai, viņam ir tiesības, pamatojot savu prasību, pieprasīt no šīs personas 

radušos izdevumus (zaudējumus). 

[5.8] Tiesa konstatēja, ka par Noteikumu Nr.125 4.3.apakšpunkta 

nepildīšanu Noteikumu Nr.125 22.punktā ir noteikts, ka par šo saistošo 

noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskajām personām – līdz Ls 250, juridiskajām personām – līdz Ls 1000. 

A.C. ir uzlikts naudas sods Noteikumu Nr.125 22.punktā noteiktajās 

robežās, proti, Ls 30 apmērā. No Lēmuma konstatējams, ka Komisijas vainu 
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pastiprinošus vai mīkstinošus apstākļus nav konstatējusi, Komisija ir vērtējusi 

soda piemērošanas nepieciešamību konkrētajos apstākļos. 

Tiesas ieskatā sods ir pamatots un samērīgs. 

 

[6] Par Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 29.jūnija spriedumu A.C. 

iesniedza apelācijas sūdzību, kurā, pamatojoties uz pieteikumā (sūdzībā) 

norādītajiem argumentiem, norādīts, ka minēto spriedumu pārsūdz pilnībā. 

 

[7] Saskaņā ar LAPK 289.
21

panta otro daļu (redakcijā, kas stājās spēkā 

2012.gada 1.jūlijā) Administratīvā apgabaltiesa apelācijas sūdzību izskata 

rakstveida procesā. 

Motīvu daļa 

 

[8] Pārbaudījusi lietas materiālus un novērtējusi lietā esošos pierādījumus, 

Administratīvā apgabaltiesa atzīst, ka A.C. apelācijas sūdzība nav pamatota un 

Lēmums ir atstājams negrozīts. 

 

[9] LAPK 289.
13

panta trešā daļa noteic, ja tiesnesis, izskatot sūdzību, 

atzīst, ka iestādes lēmumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā 

pietiekams, viņš par sūdzību pieņemtā nolēmuma motīvu daļā var norādīt, ka 

pievienojas iestādes nolēmuma motivācijai. Šādā gadījumā izvērstāks argumentu 

izklāsts nav nepieciešams. 

Savukārt LAPK 299.
22

panta pirmā daļa noteic, ka apelācijas instances 

tiesa taisa nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietā atbilstoši šā kodeksa 

divdesmit trešās “a” nodaļas (ietver LAPK 289.
13

pantu) prasībām. 

Ievērojot minēto tiesisko regulējumu, secināms, ka apelācijas instances 

tiesa, izskatot sūdzību par zemākās instances tiesas nolēmumu administratīvā 

pārkāpuma lietā, ja atzīst pārsūdzētā nolēmuma administratīvā pārkāpuma lietā 

motivāciju par pareizu un pilnībā pietiekamu, var pievienoties zemākās 

instances tiesas nolēmuma motivācijai, izvērstāku argumentāciju nenorādot. 

Administratīvā apgabaltiesa, pārbaudot Administratīvās rajona tiesas 

sprieduma 2012.gada 29.jūnija motivāciju, atzīst, ka pirmās instances tiesa ir 

pareizi un vispusīgi izvērtējusi lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, tiesas 

spriedumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, tādēļ 

apgabaltiesa pievienojas pirmās instances tiesas sprieduma motivācijai, 

izvērstāku argumentāciju nenorādot. 

 

[10] Administratīvā apgabaltiesa norāda, ka no lietas materiāliem 

pievienotajām fotogrāfijām skaidri ir redzams, ka nekustamajā īpašumā /adrese/ 

ir nenopļauta zāle, kas pārsniedz 20 cm, turklāt fotogrāfijās redzamo papildus 

apstiprina gan 2012.gada 22.jūlija apskates protokols Nr.0632, gan Rīgas 

pašvaldības policijas Zemgales priekšpilsētas pārvaldes Administratīvās grupas 

vecākā inspektora K.V. 2010.gada 22.jūlija ziņojums. 

 

[11] Pieteikumā (sūdzībā) A.C. ir norādījis, ka nav saņēmis aicinājumu 

ierasties Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes rajona pārvaldē, lai iepazītos ar 
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lietas materiāliem, kā arī nav aicināts uz lietas izskatīšanu Komisijas 

Pārdaugavas apakškomisijā.  

Administratīvā apgabaltiesa no lietas materiāliem konstatē, ka Zemgales 

priekšpilsētas pārvalde 2010.gada 2.augusta vēstuli Nr.5-10/RPZP-10-1994-ap 

par ierašanos policijā, lai iepazītos ar administratīvo lietu un izteikto viedokli 

par konstatēto pārkāpumu ir nosūtījusi A.C. pēc adreses /adrese/, ierakstītā 

sūtījumā 2010.gada 2.augustā (lietas 48., 81. - 83.lapa). Savukārt Administratīvā 

pārkāpuma protokols, kurā norādīta lietas izskatīšanas vieta - Komisijas 

Pārdaugavas apakškomisijā Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, 615.kabinetā un laiks 

- /datums/ plkst.10.00-12.00, nosūtīts 2010.gada 12.augustā (lietas 18., 84. - 

85.lapa). 

Sākotnējais lēmums A.C. ierakstītā sūtījumā nosūtīts 2010.gada 

2.septembrī un izsniegts personīgi 2010.gada 24.septembrī Rīgas 2.pasta nodaļā 

(lietas 24., 87. - 89.lapa). 

Rezolutīvā daļa
 

 

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.
12 

panta 

otrās daļas 1.punktu un 289.
22 

panta otro daļu, Administratīvā apgabaltiesa 

 

nosprieda: 

 

Rīgas domes Administratīvās komisijas 2010.gada 7.decembra lēmumu 

Nr.D57 44 - 20 par A.C. saukšanu pie administratīvās atbildības pēc Rīgas 

domes 2008.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.125 „Rīgas pilsētas teritorijas 

kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4.3.apakšpunkta atstāt negrozītu, bet 

A.C. sūdzību noraidīt.  

Spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā sastādīšanas dienā. 

 

Tiesnese referente (paraksts) S.Kanenberga 

Tiesneses (paraksts) 

 

(paraksts) 

Z.Kupce 

 

A.Kovaļevska 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese S.Kanenberga 

Rīga, 2013.gada 12.jūnijā 
 


