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Lieta Nr.142314912 

 (1-1368-13/28) 

 

 

 

ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA 

RĪGAS TIESU NAMS 

 

S P R I E D U M S  
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ 

 

Rīgā 2013. gada 7.jūnijā  

 

Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: 

tiesnese T.Jefremova, 

  

piedaloties – iestādes Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas pārvaldes –  pārstāvei 

zvērinātai advokātei Evijai Kolbergai., 

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu, kas ierosināta pēc I.G. (personas 

kods /personas kods/) sūdzības par Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas pārvaldes  

2012.gada 24.maija lēmumu Nr.10/109264802/1114. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] 2012.gada 13.aprīlī plkst. 12.50 Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas 

pārvaldes (turpmāk arī – Iestāde) inspektors sastādīja I.G. (turpmāk arī – sūdzības iesniedzējs) 

administratīvā pārkāpuma Protokolu-paziņojumu Nr.109264802 (turpmāk – Protokols-

paziņojums) kurā konstatēts, ka transportlīdzeklis Audi ar valsts reģistrācijas numuru 

/reģistrācijas numurs/ (turpmāk – transportlīdzeklis Audi) novietots stāvēšanai Rīgā, pie 

/ielas nosaukums/ 27.nama, neievērojot  3m attālumu līdz brauktuves malai. Tādējādi 

sūdzības iesniedzējs ir pārkāpis Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 

„Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk arī – CSN) 135.4.apakšpunkta prasības un izdarījis 

administratīvo pārkāpumu, par kuru atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa (turpmāk arī – LAPK) 149.
10

panta piektās daļas 6.punktā. Sūdzības iesniedzējam par 

pārkāpumu piemērots naudas sods Ls 30 apmērā. 
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[2] Ar Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas pārvaldes priekšnieka 2012.gada 

24.maija lēmumu Nr.10/109264802/1114 (turpmāk – Lēmums), Protokols-paziņojums atstāts 

negrozīts. Lēmums pamatots ar šādiem argumentiem un apsvērumiem. 

[2.1] Ceļš Ceļu satiksmes likuma (turpmāk – CSL) izpratnē ir jebkura satiksmei 

izbūvēta teritorija, tajā skaitā daudzdzīvokļu mājas pagalms. Līdz ar to arī uz dzīvojamo zonu 

– daudzdzīvokļu mājas pagalmu attiecas CSN noteiktie aizliegumi. 

[2.2] Automašīnu novietošana dzīvojamās zonās ir ierobežota, izveidojot tam speciāli 

paredzētas stāvvietas un dodot iespēju gājējiem un velosipēdu vadītājiem pārvietoties pa 

ietvēm un pa brauktuvi visā platumā. Šī ierobežojuma mērķis ir radīt dzīvojamās zonas vidi, 

kas labvēlīga tieši gājējiem un velosipēdu vadītājiem. 

[2.3] Pārkāpuma faktu pierāda gan Protokols-paziņojums, gan pārkāpuma vietā un 

brīdī uzņemtās fotogrāfijas, kurās ir redzams, ka attālums starp transportlīdzekli un pretējo 

brauktuves malu ir uzskatāmi mazāks par 3m. 

[2.4] Lietderība ir pamatota ar to, ka administratīvais akts ir vajadzīgs un piemērots, 

lai sasniegtu mērķi, kas šeit ir panākt to, lai visi ceļu satiksmes dalībnieki ievēro automašīnu 

apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī, lai atturētu personas no turpmākiem 

administratīvajiem pārkāpumiem. Minētos tiesiskos mērķus nav iespējams sasniegt ar citiem 

līdzekļiem, kā vienīgi ar šo administratīvo aktu. 

 

[3] 2012.gada 25.jūnijā saņemta I.G. sūdzība par Lēmumu. Sūdzība pamatota ar 

šādiem apsvērumiem un argumentiem.  

[3.1] Vieta pagalmā, kur mājas iedzīvotāji un apsaimniekotāji paredzējuši aizliegt 

transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu ir iezīmēta ar dzeltenām līnijām, savukārt pārējā 

pagalma daļa ir atvēlēta, lai transportlīdzekļi varētu apstāties un stāvēt. Tā kā automašīna 

atradās pagalma daļā, kas nav iezīmēta ar dzeltenajām līnijām, tātad atradās tur, kur 

apstāšanās un stāvēšana ir atļauta. 

[3.2] Automašīna netraucē gājēju un velosipēdistu pārvietošanos. Iestāde nav 

konstatējusi konkrētu notikumu un personu, kurai būtu bijusi traucēta pārvietošanās.  

[3.3] Nav pamatots iestādes arguments, ka ceļš ir jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, 

jo tādā veidā mājas iedzīvotājs jebkurā privātīpašumā vai tā būtu daudzdzīvokļu māja vai 

viendzīvokļu māja, kur ir izbūvēts celiņš vai laukumiņš, apstādinot vai novietojot stāvēt 

automašīnu, kur starp automašīnu un brauktuves jeb celiņa malu attālums mazāks par 3m, ir 

automātiski sodāms, kaut arī privātīpašuma teritorija domāta iedzīvotāju izmantošanai un 

nevis publiskai lietošanai, kā arī nav paredzēta intensīvai satiksmei. 

[3.4] CSN 135.punktā paredzētās prasības attiecas uz publiski pieejamām teritorijām, 

kur visām personām ir tiesiski pilnīgi vienlīdzīgas tiesības. Ja pagalmā aizliegts apstāties un 

stāvēt, iedzīvotājiem tiek liegts brīvi piekļūt teritorijai  vajadzības gadījumā, kā arī 

pakalpojumu saņemšanai, jo pagalmā nedrīkst apstāties neviens transportlīdzeklis. 

[3.5] Iestāde, pieņemot lēmumu, nenoskaidroja sūdzības iesniedzēja viedokli un 

argumentus, turklāt sūdzības iesniedzējam nebija zināma visa informācija par lietu. Kā arī 

Iestāde pārkāpa LAPK 268.
1 

pantu, jo netika nosūtījusi rakstisku paziņojumu par lietas 

izskatīšanas laiku, kura bija jānosūta sūdzības iesniedzējam ierakstītā vēstulē ne vēlāk kā 

septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Līdz ar to sūdzības iesniedzējam bija ierobežotas 

tiesības laicīgi iepazīties ar visiem lietas materiāliem, sniegt paskaidrojumus, iesniegt 
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pieprasījumus un izteikt lūgumus, kā arī tika liegta iespēja piedalīties lietas izskatīšanā, 

pārkāpjot LAPK 260.panta pirmo, otro un trešo daļu. 

 

[5] Paskaidrojumā tiesai Iestāde norāda, ka I.G. sūdzību neatzīst pilnībā un uzskata to 

par noraidāmu, pamatojoties uz Lēmumā minētajiem apsvērumiem. Papildus norādot, ka CSN 

paredzētais 3m ierobežojums ir noteikts ar mērķi, lai transportlīdzekļa stāvēšanas gadījumā, 

ievērojot transportlīdzekļa gabarītus, to būtu iespējams apbraukt nepārkāpjot CSN. No lietas 

materiāliem pievienotajām fotogrāfijām, nepārprotami konstatējams, ka, lai apbrauktu 

transportlīdzekli Audi, citu transportlīdzekļu vadītāji spiesti pārkāpt CSN. 

 

[5] Uz tiesas sēdi sūdzības iesniedzējs nebija ieradies. Tiesā saņemts sūdzības 

iesniedzēja telefona zvans, kurā lūgts izskatīt lietu bez viņa klātbūtnes. Tiesa, nekonstatējot 

LAPK 289.
11

pantā noteiktos priekšnosacījumus, nolēma lietu izskatīt bez sūdzības iesniedzēja 

klātbūtnes. 

 

[6] Iestādes pārstāve tiesas sēdē neatzina sūdzību uz Lēmumā un rakstveida 

paskaidrojumos tiesai norādīto argumentu pamata.  

 

Motīvu daļa 

 

[7] Noklausoties iestādes paskaidrojumus, izvērtējot lietas apstākļus un lietā esošos 

pierādījumus, tiesa secina, ka sūdzība ir noraidāma. 

 

[8] Lietā pastāv strīds, vai sūdzības iesniedzējs pamatoti saukts pie administratīvās 

atbildības par 149.
10

panta piektās daļas 6.punktā paredzēto pārkāpumu, proti, vai konkrētā 

teritorija, kas piesaistīta daudzdzīvokļu namam, ir uzskatāma par brauktuvi un, vai šīs lietas 

faktiskajos apstākļos ir piemērojams CSN 135.4.apakšpunkts. 

 

[9] LAPK 149.
10

panta piektās daļas 6.punkts paredz, ka par stāvēšanu vietās, kur 

attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo 

brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem uzliek naudas sodu 

transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā. 

Savukārt CSN 135.4.apakšpunkts nosaka, ka aizliegts apstāties un stāvēt vietās, kur 

attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo 

brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem. 

 

 [10] Tiesa vērtē sūdzības iesniedzēja argumentu, ka vieta, kurā viņš ir novietojis 

Transportlīdzekli Audi stāvēšanai, nav uzskatāma par brauktuvi, bet gan par pagalmu. 

Ceļu satiksmes likuma 1.panta 3.punkts nosaka, ka ceļš ir jebkura satiksmei izbūvēta 

teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot 

brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, 

mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, 

atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu 

pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, 
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atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas un citas 

inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, 

aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie 

līdzekļi). 

Savukārt brauktuve saskaņā ar CSN 1.8.apakšunktu ir ceļa daļa, kas paredzēta 

transportlīdzekļu braukšanai. 

Tiesa konstatē, ka vārda „pagalms” sinonīmi saskaņā ar Tildes biroja 2002 

informāciju latviešu valodā ir: sēta, sētsvidus, sētvidus. Latviešu literārās valodas vārdnīcā 

(izdevniecība „Zinātne”, Rīga, 1986.g. 6.sējums, 134.lpp) ir dota pagalma definīcija: 

„pagalms ir brīvs laukums, ap kuru ir novietotas celtnes, vai kurš ir norobežots ar celtnēm un 

žogu”. 

Ne CSN lietotajos terminos, ne arī citos normatīvajos aktos jēdziena „pagalms” 

definīcija nav dota. Taču jēdzienu „pagalms” paskaidro CSN lietotajos terminos sniegtā 

jēdziena „galvenais ceļš” definīcija. Tas ir ceļš, kas apzīmēts ar 201., 203., 204. vai 205.ceļa 

zīmi, vai ceļš, uz kura nav uzstādītas priekšrocības ceļa zīmes attiecībā pret ceļu, uz kura 

uzstādīta 206. vai 207.ceļa zīme, vai ceļš ar asfalta, asfaltbetona, bruģa u.tml. segumu 

attiecībā pret ceļu ar grants vai šķembu segumu vai ceļš ar jebkādu segumu attiecībā pret ceļu 

bez seguma, vai jebkurš ceļš attiecībā pret vietu, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas 

(pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.).  

Savukārt CSN 78.punktā noteikts, ka, izbraucot uz ceļa no pagalmiem, stāvvietām, 

degvielas uzpildes stacijām un citām blakusteritorijām, vadītājam jāpalaiž garām gājēji un 

transportlīdzekļi, kas virzās pa ceļu. 

No minētajiem jēdzienu definējumiem izriet, ka „pagalms” šo noteikumu izpratnē tiek 

definēts kā viens no blakusteritorijas veidiem un blakusteritorija ir vieta (nevis ceļš), no kuras 

var izbraukt uz galveno ceļu, tātad pagalma teritorija netiek uzskatīta par brauktuvi. 

 Tiesa konstatē, ka vieta, kur bija novietots stāvēšanai transportlīdzeklis Audi, ir 

izveidota piekļūšanai daudzdzīvokļu mājai  un tādējādi tā nav uzskatāma par brauktuvi, bet šajā 

gadījumā ir nama Rīgā, /ielas nosaukums/ pagalms. 

 

[11] Ceļu satiksmi dzīvojamās zonās reglamentē CSN 13.nodaļa „Ceļu satiksme 

dzīvojamās zonās”, kurā ietilpstošais CSN 155.punkts nosaka, ka transportlīdzekļu stāvēšana 

dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir 

aizņemtas, – transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju 

pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu. Noteikumu 158.punktā paredzēts, ka Ceļu 

satiksmes noteikumu 13.nodaļas „Ceļu satiksme dzīvojamās zonās” minētās prasības attiecas 

arī uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem. 

Savukārt CSN 135.4.apakšpunkts nosaka, ka aizliegts apstāties un stāvēt vietās, kur 

attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo 

brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem. Minētā tiesību 

norma ir iekļauta CSN 11.nodaļā „Apstāšanās un stāvēšana”. 

No augstākminētā tiesa secina, ka attiecībā uz stāvēšanu vietās, kuras atrodas ārpus 

stāvvietām vai ārpus vietām, kurās stāvēšanas noteikumus nosaka ceļa zīmes vai ceļa 

apzīmējumi, pastāv atšķirīgs regulējums atkarībā no tā, vai tā ir brauktuve vai teritorija, kurā 

pastāv satiksmes dzīvojamās zonās regulējums. 
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Tiesa uzskata, ka, nosakot ierobežojumus dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu 

pagalmos, likumdevējs ir vēlējies noregulēt satiksmi, t.i., privātpersonu tiesību ievērošanu 

minētajās  teritorijās, paredzot speciālas tiesību normas, kuras ir definētas atbilstoši faktiskajai 

situācijai dzīvojamās zonās, proti, šīs teritorijas ir nepieciešamas, lai cilvēki un 

transportlīdzekļi piekļūtu savai dzīves vietai, šīs vietas ir nepieciešamas iedzīvotāju atpūtai un 

šajās vietās transportlīdzekļu kustība nav tik intensīva, kā uz ielas, kā arī braukšanai 

izmantojamā teritorija pagalmos ir krietni šaurāka, nekā iela.  

Likuma „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta 

pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 8.panta 

trešā daļa nosaka, ja konstatēta pretruna starp normatīvajos aktos ietvertajām vispārējām un 

speciālajām tiesību normām, vispārējā tiesību norma ir spēkā tiktāl, ciktāl to neierobežo 

speciālā tiesību norma. 

 Tādējādi tiesa secina, ka attiecībā uz stāvēšanu daudzdzīvokļu māju pagalmos ārpus 

stāvvietām vai ārpus vietām, kurās stāvēšanas noteikumus nosaka ceļa zīmes vai ceļa 

apzīmējumi, nav attiecināms vispārējais CSN noteikumu regulējums (CSN 135.4 

apakšpunkts), kas reglamentē stāvēšanu ārpus stāvvietām vai ārpus vietām, kurās stāvēšanas 

noteikumus nosaka ceļa zīmes vai ceļa apzīmējumi, bet gan CSN 155.punkts, kas ir speciāla 

norma, kas reglamentē stāvēšanu dzīvojamās zonās vietās, kuras atrodas ārpus stāvvietām vai 

ārpus vietām, kurās stāvēšanas noteikumus nosaka ceļa zīmes vai ceļa apzīmējumi. 

Līdz ar to tiesa secina, ka šajā lietā bija pārbaudāma sūdzības iesniedzēja darbību 

atbilstība CSN 155.punkta nevis 135.4.apakšpunkta prasībām, tādējādi sūdzības iesniedzēja 

pārkāpuma kvalifikācija atbilstoši LAPK 149.
10

panta piektās daļas 6.punktā paredzētā 

pārkāpuma sastāvam ir nepareiza un Lēmums ir atceļams. 

[12] Saskaņā ar LAPK 289.
12

panta otrās daļas 3.punktu (ko ir tiesības piemērot arī 

pirmās instances tiesai) tiesa, izskatot sūdzību administratīvā pārkāpuma lietā, taisa vienu no 

šādiem spriedumiem, citstarp, atceļ lēmumu un taisa spriedumu, ar kuru konstatē personas 

vainu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, un uzliek sodu. 

Ņemot vērā minēto tiesas kompetenci, tiesa pārbauda, vai transportlīdzekļa Audi 

novietošana stāvēšanai veido cita administratīvā pārkāpuma sastāvu. 

Tiesa atzīst, ka no lietā esošajām fotogrāfijām (lietas 28.lapa), kuras uzņemtas 

administratīvā pārkāpuma konstatēšanas brīdī, t.i., 2012.gada 13.aprīlī plkst. 12.48 

acīmredzami konstatējams, ka  sūdzības iesniedzējs ir novietojis transportlīdzekli Audi 

blakusteritorijas vidū, padarot citu transportlīdzekļu braukšanu pa minēto blakusteritoriju par 

neiespējamu. Tiesa norāda, ka minētā blakusteritorija atrodas pie daudzdzīvokļu nama kāpņu 

telpas un minētā nama iedzīvotājiem var rasties nepieciešamība piebraukt pie kāpņu telpas, lai 

iekrautu, izkrautu kravu, izlaistu vai uzņemtu pasažierus, turklāt vajadzība piebraukt tuvu 

kāpņu telpai var rasties neatliekamās palīdzības dienestiem.   

Tādējādi tiesa secina, ka sūdzības iesniedzēja darbībās Protokolā-paziņojumā 

norādītajā laikā un vietā ir konstatējams CSN 155.punkta pārkāpums, kas atbilst 

LAPK 149.
10

panta piektās daļas 4.punkta pārkāpuma sastāvam, kas paredz, ka par stāvēšanu 

vietās, kur transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem 

vai traucē gājēju pārvietošanos uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu 

apmērā. 



6.lappuse no 7 

Tiesa noraida sūdzības iesniedzēja argumentu, ka nav konstatējams LAPK pārkāpums, 

jo viņš transportlīdzekli ir novietojis stāvēšanai vietā, kas nav apzīmēta ar 943.ceļa 

apzīmējumu – nepārtrauktu dzeltenu līniju uz brauktuves malas vai apmales. Tiesa norāda, ka 

vietās, kur satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, piemēram, ceļa zīmes vai ceļa 

apzīmējumi neparedz stāvēšanas noteikumus, dzīvojamās zonās darbojas stāvēšanas 

noteikumi, kurus paredz CSN 155. punkts vai citas tiesību normas atkarībā no faktiskās 

situācijas.  

Tiesa nepiekrīt pieteicēja norādītajam, ka CSN 155.punkta pārkāpumu var konstatēt 

tikai tad, ja ir identificēti konkrēti transportlīdzekļi vai personas, kurām stāvēšanai novietotais 

transportlīdzeklis ir traucējis pārvietoties vai braukt. Tiesa norāda, ka LAPK 149.
10

panta 

piektās daļas 4.punkta pārkāpuma sastāva konstatēšanai nav nepieciešams pierādīt konkrētu 

seku iestāšanos, bet gan ir pietiekami konstatēt situāciju, kas saprātīgi var traucēt gājēju 

pārvietošanos vai transportlīdzekļu braukšanu. Tas nozīmē, ka pārkāpums ir izdarīts ar 

transportlīdzekļa nepareizas novietošanas brīdi, un nav nepieciešams konstatēt konkrētu 

transportlīdzekli, kurš nevar pabraukt garām sūdzības iesniedzēja  novietotajam 

transportlīdzeklim.  

Ņemot  vērā augstākminēto, tiesa secina, ka pieteicējs ar Protokolā-paziņojumā 

konstatētajām darbībām  ir izdarījis LAPK 149.
10

panta piektās daļas 4.punkta pārkāpumu. 

Tiesa uzskata, ka minētais administratīvais pārkāpums ir izdarīts ar nodomu, jo novietojot 

automašīnu stāvēšanai Protokolā-paziņojumā norādītajā vietā tādā veidā, kā to izdarīja 

sūdzības iesniedzējs, persona apzinās savas darbības vai bezdarbības prettiesisko raksturu, 

paredz tās kaitīgās sekas un vēlas vai apzināti pieļauj šo seku iestāšanos, jo minētajā situācijā 

ir acīmredzami, ka neviens transportlīdzeklis nevar pabraukt garām transportlīdzeklim Audi. 

Tiesa uzskata par pamatotu šajā lietā piemērot likumdevēja noteikto fiksēto naudas 

soda apmēru – trīsdesmit lati. Tiesa secina, ka šajā lietā nav pamata atzīt sūdzības iesniedzēja 

izdarīto pārkāpumu par maznozīmīgu, jo šajā lietā ir izdarīts rupjš stāvēšanas noteikumu 

dzīvojamās zonās pārkāpums, jo transportlīdzeklis Audi ir novietots stāvēšanai Protokolā-

paziņojumā norādītajā vietā klaji nerēķinoties ar citu transportlīdzekļu vadītāju un iedzīvotāju 

interesēm. 

[13] Sūdzības iesniedzējs norāda, ka Iestāde, pieņemot lēmumu, nenoskaidroja 

sūdzības iesniedzēja viedokli un argumentus, turklāt sūdzības iesniedzējam nebija zināma visa 

informācija par lietu. Turklāt Iestāde pārkāpa LAPK 268.
1 

pantu, jo netika nosūtījusi rakstisku 

paziņojumu par lietas izskatīšanas laiku, kura bija jānosūta sūdzības iesniedzējam ierakstītā 

vēstulē ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Līdz ar to sūdzības iesniedzējam 

bija ierobežotas tiesības laicīgi iepazīties ar visiem lietas materiāliem, sniegt paskaidrojumus, 

iesniegt pieprasījumus un izteikt lūgumus, kā arī tika liegta iespēja piedalīties lietas 

izskatīšanā, pārkāpjot LAPK 260.panta pirmo, otro un trešo daļu. 

Ceļu satiksmes likuma 43.
2
panta pirmās daļas 7.-11.punkts noteic, ja pārkāpti 

apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma 

izdarīšanas vietā, personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un 

uzlikt sodu, sastāda protokolu-paziņojumu, kurā norādāma šāda informācija: lēmums par 

naudas soda uzlikšanu un naudas soda apmērs; naudas soda samaksas termiņš; maksājuma 

uzdevuma rekvizīti un institūcijas, kurās iespējams samaksāt naudas sodu; pieņemtā lēmuma 
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apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) kārtība, kā arī informācija par sekām, kādas iestājas, ja naudas 

sods netiek samaksāts.  

Saskaņā ar minētā panta septīto daļu lēmums par naudas soda piemērošanu stājas 

spēkā šā lēmuma sastādīšanas brīdī. Lēmumu par uzlikto naudas sodu mēneša laikā var 

apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu augstākai iestādei (amatpersonai). Augstākas 

iestādes (amatpersonas) lēmumu var pārsūdzēt tiesā. 

No augstākminētā izriet, ka policijas amatpersonai ir tiesības par apstāšanās un 

stāvēšanas noteikumu pārkāpumu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt 

administratīvo sodu bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes. Minētais protokols –paziņojums 

ir lietas izskatīšanas rezultāts, tādējādi nav nepieciešama vēl atsevišķa lietas izskatīšana, bet 

gan sūdzības iesniedzējam bija tiesības izteikt savus argumentus un apsvērumus lietā, 

apstrīdot lēmumu augstākai iestādei (amatpersonai). 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.
12 

panta otrās daļas 

3.punktu, 289.
16

panta ceturto daļu un 289.
18

panta pirmo daļu, Administratīvā rajona tiesa 

n o s p r i e d a  

noraidīt I.G. sūdzību. 

atcelt Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas pārvaldes priekšnieka 2012.gada 

24.maija lēmumu Nr.10/109264802/1114 (administratīvā pārkāpuma protokols –paziņojums 

Nr.109264802), konstatēt I.G. vainu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.
10

panta 

piektās daļas 4.punkta pārkāpuma izdarīšanā un uzlikt administratīvo sodu trīsdesmit latu 

apmērā. 

Spriedumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā 10 darba dienu laikā no sprieduma 

paziņošanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu 

namā. 

 

Tiesnese (paraksts) T.Jefremova 
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