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Administratīvā rajona tiesa 

šādā sastāvā: tiesnese Kristīne Brokane, 

 

piedaloties pieteicējam U.K. un viņa pārstāvis zvērinātam advokātam Rihardam Moram, 

atbildētājas – /pagasts/ pašvaldības pusē pieaicinātās iestādes – /pagasts/ domes pārstāvei 

zvērinātai advokātei Guntai Gulbei,  

trešajai personai A.G., 

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc U.K. pieteikuma par 

/pagasts/ padomes 2009.gada 24.marta lēmuma „Par šautuves īpašnieka A.G. (16.03.2009.) 

iesnieguma izskatīšanu” (protokols Nr.4, 1.§) atzīšanu par prettiesisku. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Ar /pagasts/ padomes 2009.gada 24.marta lēmumu „Par šautuves īpašnieka A.G. 

(16.03.2009.) iesnieguma izskatīšanu” (protokols Nr.4, 1.§) (turpmāk – Lēmums) nolemts 

saskaņot šautuves „/Nosaukums/” jauno darba laiku, nosakot, ka pirmdienās šautuve nestrādās, 

no otrdienas līdz sestdienai darba laiks ir no 10.00 – 19.00, savukārt svētdienās no 10.00 – 15.00 

un vienu reizi nedēļā arī vakara stundās no 19.00 – 21.00 (pēc iesniegumam pievienotā saraksta, 

minētie datumi iekrīt otrdienās un vienu reizi ceturtdienā). 



 

 

 

2.lappuse no 7 

Lēmumā norādīts, ka tas pieņemts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.565 „Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) 

izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība” (turpmāk – 

Noteikumi Nr.565) 37.punktu, kā arī ņemot vērā šautuvei blakus dzīvojošo iedzīvotāju intereses. 

 

[2] 2009.gada 24.aprīlī Administratīvajā rajona tiesā saņemts pieteicēja U.K. 

pieteikums par Lēmuma atcelšanu. 

Pieteicējs pieteikumā norāda, ka, sistēmiski tulkojot Noteikumu Nr.565 37.punktu 

kopsakarā ar 10.punktu, nosakot šautuves darba laikus, pašvaldībai ir pienākums vērtēt, vai 

šautuves darba laiki netraucēs apkārt dzīvojošos iedzīvotājus. Pašvaldība ir vairākkārt 

informēta, ka šautuves radītais troksnis traucē apkārt dzīvojošos iedzīvotājus, tomēr ar 

Lēmumu noteikti vēl nelabvēlīgāki darba laiki nekā iepriekš. Tādējādi pašvaldība neņem vērā 

iedzīvotāju pamatotās pretenzijas, kā arī to, ka šautuves radītais trokšņu līmenis pārsniedz 

normatīvajos aktos pieļaujamo, ko vakara stundās konstatējusi arī pašvaldība. Līdz ar to 

Lēmums atzīstams par prettiesisku un atceļams, jo pieņemts, nepareizi novērtējot faktiskos 

apstākļus un nepareizi piemērojot tiesību normas. 

 

 [3] Atbildētāja tiesai sniegtajā rakstveida paskaidrojumā pieteikumā ietverto 

prasījumu neatzīst, paskaidrojot turpmāk norādīto. 

[3.1] Šautuve /pagasts/ īpašumā „/Nosaukums/” bija paredzēta jau 1978.gadā. 

Atbilstoši /pagasts/ teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar /pagasts/ padomes 2006.gada 

8.marta lēmumu, tā grafiskajai daļai un /pagasts/ teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem, īpašums ,,/Nosaukums/” atrodas sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijā, kur 

primārais zemes izmantošanas veids kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver 

valsts un pašvaldības sakaru, izglītības, sporta, kultūras, ārstniecības, sociālās aprūpes, masu 

izklaides pasākumu, sabiedrisko organizāciju un biedrību vai citu iestāžu izvietošanu. 

/pagasts/ teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu laikā nav saņemts neviens iesniegums 

ar iebildumiem pret īpašuma ,,/Nosaukums/” teritorijā izvietoto šautuvi. 

[3.2] Šautuve īpašuma ,,/Nosaukums/” teritorijā nav izveidota laikā, kad par tās 

īpašnieku kļuva A.G. Licence šautuvei ir izsniegta tās darbībai nevis šautuves izveidošanai 

jaunā vietā. Pašvaldībai atbilstoši Noteikumu Nr.565 10.punktam būtu jāievēro iedzīvotāju 

intereses gadījumā, ja šautuve tiktu izveidota no jauna. Turklāt, iegādājoties īpašumu 

„/Nosaukums 2/” un būvējot māju, pieteicējs bija informēts par šautuves esamību šajā 

teritorijā. Uzskats, ka šautuve, iespējams, kaut kad tiks likvidēta vai pārstās darboties, ir 

pašrisks, kuru pieteicējs nav ņēmis vērā. 

[3.3] Jaunie šautuves darba laiki apstiprināti laika periodam no 1.aprīļa līdz 

30.septembrim. Pašvaldība, salīdzinot jaunos darba laikus ar iepriekšējiem, uzskatīja, ka 

iedzīvotāju interesēs ir, lai troksnis vakara stundās būtu pēc iespējas mazāks, tādējādi nolemts 

darba laikus mainīt, jo pirms tam šautuve divas reizes nedēļā strādāja līdz pulksten 22.00 un 

trīs reizes līdz pulksten 18.00. Savukārt darba laiks svētdienās, ņemot vērā iedzīvotāju 

intereses, noteikts līdz pulksten 15.00. Pašvaldība uzsver, ka Noteikumu Nr.565 37.punkts 



 

 

 

3.lappuse no 7 

neuzliek pašvaldībai pienākumu, bet gan noteic tiesības darba laikus saskaņot, tomēr A.G., 

ņemot vērā iedzīvotāju intereses, darba laikus pašvaldībā saskaņo. 

[3.4] Par pieteicēja norādītajiem pārkāpumiem šautuvē pašvaldībai ir zināms tikai no 

viņa iesniegumiem, tomēr, ņemot vērā, ka pieteicējs par šautuves pārkāpumiem ir vērsies arī 

policijā, pašvaldībai nav iesniegti nekādi cita veida dokumenti par policijas konstatētajiem 

pārkāpumiem. 

[3.5] Pašvaldības mērķis, nododot šautuvi privatizācijai, bija tās turpmāka darbība un 

sacensību organizēšana. Līdz ar to, lai šautuves komplekss darbotos, tā darba laikus nevar 

noteikt tikai pāris stundas dienā, jo cilvēki, kuri tur trenējas, var to apmeklēt tikai vēlā 

pēcpusdienā vai vakarā. Šautuvē ,,/Nosaukums/” tiek organizētas olimpiādes, neskaitāmas 

Latvijas Republikas mēroga sacensības, dažādas sporta spēles un čempionāti, kā arī notiek 

jauno mednieku kvalifikācijas valsts eksāmeni. 

 

[4] Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2009.gada 14.maija lēmumu kā trešā 

persona bez patstāvīgiem prasījumiem atbildētājas pusē pieaicināts šautuves „/Nosaukums/” 

īpašnieks A.G., kurš tiesai sniegtajā rakstveida paskaidrojumā norāda, ka prasījumam 

nepiekrīt, paskaidrojot, ka trokšņa līmenis nepārsniedz dienā noteiktos normatīvus, savukārt 

vakara stundās šis normatīvs tiek nedaudz pārsniegts. Jaunie šautuves darba laiki ierosināti, 

lai samazinātu troksni vakara stundās. 

 

[5] Tiesas sēdē pieteicējs, ņemot vērā, ka Lēmums zaudējis spēku, jo šobrīd noteikti 

jauni šautuves „/Nosaukums/” darba laiki, precizēja pieteikumu, norādot, ka vēlas, lai 

Lēmums tiktu atzīts par prettiesisku. To, kāpēc Lēmums atzīstams par prettiesisku, pieteicējs 

pārsvarā pamatoja ar pieteikumā norādītajiem argumentiem. 

 

[6] Atbildētājas pārstāve tiesas sēdē pieteicēja prasījumu neatzina, pamatojoties uz 

tiesai sniegtajā rakstveida paskaidrojumā norādīto. 

 

[7] Trešā persona A.G. tiesas sēdē pieteikumu neatzina, norādot, ka jāņem vērā arī 

sportistu intereses: ja nav iespēju trenēties, izpaliek rezultāti. 

 

Motīvu daļa 

 

[8] Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2009.gada 14.maija lēmumu pieņemts 

pieteicēja pieteikums par Lēmuma atcelšanu, par ko arī ierosināta administratīvā lieta. 

Tiesa konstatē, ka lietā nav strīda, ka šobrīd Lēmums vairs nav spēkā, jo pašvaldība ir 

saskaņojusi citus šautuves „/Nosaukums/” darba laikus, līdz ar to tiesa, kā to vēlas arī 

pieteicējs, var izvērtēt tikai Lēmuma tiesiskumu.  

Ievērojot minēto, pieteikuma priekšmets precizējams kā pieteikums par Lēmuma 

atzīšanu par prettiesisku. 

 



 

 

 

4.lappuse no 7 

[9] Tiesa, noklausoties lietas dalībnieku paskaidrojumus, izvērtējot lietas apstākļus un 

lietā esošos pierādījumus, secina, ka pieteikums ir apmierināms. 

 

[10] Ministru kabineta noteikumu Nr.565 37.punkts (redakcijā, kas bija spēkā 

Lēmuma pieņemšanas laikā) paredz, ka šautuves (šaušanas stenda) darbības laiku ir tiesīga 

noteikt vietējā pašvaldība, kura izsniegusi licenci (atļauju). 

Kā secināms no citētās normas, Lēmuma pieņemšanas brīdī pašvaldībai bija tiesības 

noteikt šautuves darbības laikus. Arī atbildētāja pārstāve tiesas sēdē uzsvēra, ka tās bija 

pašvaldības tiesības, ne pienākums.   

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 67.panta ceturto daļu, ja piemērojamā 

tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas 

gadījumā nenosaka konkrētu tā saturu, tas uzskatāms par brīvo administratīvo aktu. Pirms 

brīvā administratīvā akta izdošanas iestāde vispirms apsver izdošanas lietderību. Ja iestāde 

secina, ka administratīvais akts ir izdodams, tā izdod šo aktu un nosaka tā saturu. 

Konkrētajā gadījumā, ņemot vērā, ka Lēmums ir pieņemts, atzīstams, ka atbildētāja ir 

atzinusi par lietderīgu administratīvo aktu izdot. Līdz ar to tiesai ir jāizvērtē, vai Lēmuma 

saturs noteikts, ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos ietvarus un pareizi izdarot 

lietderības apsvērumus. 

 

[11] Tiesa konstatē, ka lietā nav strīda, ka pieteicējs ir nekustamā īpašuma 

„/Nosaukums 2/”, kas atrodas blakus šautuvei „/Nosaukums/”, īpašnieks.  

Papildus tiesa konstatē turpmāk norādītus lietas izskatīšanai nozīmīgus faktiskos 

apstākļus. 

[11.1] 2006.gada 22.decembrī /pagasts/ padome A.G. izsniedza speciālo atļauju 

(licenci) Nr.4 otrās kategorijas šautuves „/Nosaukums/” darbībai, kas derīga līdz 2011.gada 

22.decembrim (lietas 18.lapa). 

[11.2] 2007.gada 31.maijā /pagasts/ padomē saņemta 16 /pagasts/ iedzīvotāju 

parakstīta vēstule, kurā iedzīvotāji pauž neapmierinātību ar šautuves „/Nosaukums/” radīto 

troksni, kā arī izsaka priekšlikumu šautuvi slēgt vai arī noteikt tās darba laiku divas vai trīs 

dienas nedēļā no pulksten 11.00 līdz 16.00, norādot, ka sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās šautuvei jābūt slēgtai (lietas 19.lapa). 

[11.3] 2007.gada 26.jūnijā /pagasts/ padome, izskatot /pagasts/ iedzīvotāju vēstuli, 

pieņēma lēmumu „Par iesnieguma izskatīšanu” (protokols Nr.10, 1.§), ar kuru nolēma noraidīt 

priekšlikumu par šautuves „/Nosaukums/” slēgšanu un saskaņot šautuves „/Nosaukums/” darba 

laiku no 1.aprīļa līdz 30.septembrim, nosakot darba laiku pirmdienās, trešdienās un piektdienās 

no pulksten 10.00 līdz 18.00, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 12.00 līdz 22.00, savukārt 

sestdienās un svētdienās likumā noteiktā kārtībā atļautas sacensības. No 1.oktobra līdz 

31.martam darba laiks darba dienās noteikts no pulksten 09.00 – 16.00, sestdienās šautuves 

nestrādā, bet svētdienā no pulksten 10.00 – 19.00 likumā noteiktā kārtībā atļautas sacensības 

(lietas 21.lapa). 

[11.4] 2008.gada 28.aprīlī Veselības inspekcijas Liepājas kontroles un uzraudzības 

daļa /pagasts/ padomei nosūtīja vēstuli Nr.48-9s „Par pārsniegtu akustisko troksni /pagasts/”, 
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informējot par šautuves „/Nosaukums/” apkārtnē veiktiem trokšņu mērījumu rezultātiem un A.G. 

uzlikto pienākumu līdz 2008.gada 31.oktobrim nodrošināt šautuves „/Nosaukums/” darbības 

radītā trokšņa līmeņa atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam (lietas 11.-12.lapa). 

Vēstulei pievienoti 2008.gada 1.aprīlī sastādīti testēšanas pārskati Nr.L.4/85.1-2008 

(lietas 13.lapa) un Nr.L.4/84.1-2008 (lietas 14.lapa) un PVD Nacionālā diagnostikas centra 

Kurzemes reģionālās laboratorijas kvalitātes vadītājas 2008.gada 2.aprīlī sastādīts atzinumu 

par testēšanas rezultātiem Nr.41/16-2008, kurā atzīts, ka troksnis neatbilst Ministru kabineta 

2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.598 „Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem 

dzīvojamo un publisko ēku telpās” (turpmāk – Noteikumi Nr.598) un Ministru kabineta 

2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” (turpmāk – 

Noteikumi Nr.597) noteiktajām prasībām (lietas 15.lapa). 

[11.5] 2008.gada 29.jūlijā /pagasts/ padomē saņemts I.K. iesniegums, kurā pašvaldība 

cita starpā informēta par šautuvē „/Nosaukums/” 2008.gada jūlijā notiekošo, proti: 6.jūlijā 

(svētdiena) šautuve darbojās; naktī uz 20.jūliju ap pulksten 01.00 šautuvē apmēram pus 

stundu notikusi šaušana; 25.jūlijā (piektdiena) pēc pulksten 18.00 šautuve turpināja strādāt; 

26.jūlijā (sestdiena) visu dienu notika intensīva šaušana, lai gan sacensības nebija izziņotas; 

naktī uz 27.jūliju no šautuves skanēja skaļa mūzika, traucējot naktsmieru (lietas 16.lapa). 

[11.6] 2009.gada 16.martā A.G. vērsās pašvaldībā ar iesniegumu, ierosinot šautuves 

darba laiku no otrdienas līdz svētdienai noteikt no pulksten 10.00 līdz 19.00, savukārt 

pirmdienās noteikt, ka šautuve nestrādā. Papildus lūgts pavasara un vasaras periodā vienu 

vakaru nedēļā divas stundas atļaut treniņus līdz pulksten 21.00, kā arī saskaņot treniņus stenda 

šaušanā vakaros no 19.00 līdz 21.00 pēc iesniegumam pievienotā grafika (lietas 51.lapa). 

 

 [12] No lietas materiāliem izriet, ka uz Lēmuma pieņemšanas brīdi  pašvaldības rīcībā 

bija Veselības inspekcijas 2008.gada 28.aprīļa vēstule, kurā norādīts par būtisku pieļaujamo 

trokšņu normatīvu pārsniegumiem šaušanas laikā privātīpašumā „/Nosaukums 2/”. Pašā 

Lēmumā gan pašvaldība konstatējusi, ka veiktie trokšņa mērījumi atbilst normai, bet nedaudz 

normatīvs tiek pārsniegts vakara stundās no 19.00 līdz 21.00.  

Lai arī pašvaldība ir konstatējusi, ka trokšņu normatīvs vakara stundās tiek pārkāpts, 

Lēmumā bez izvērstāka pamatojuma, vien norādot, ka ņemtas vērā šautuvei blakus dzīvojošo 

iedzīvotāju intereses, ir atļauts vienu reizi nedēļā šautuvei darboties vakara stundās no 19.00 

līdz 21.00. 

 

[13] Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” (redakcijā, kas bijā spēkā Lēmuma 

pieņemšanas laikā) 2.panta 7.punktu šā likuma mērķis ir novērst vai mazināt piesārņojuma 

dēļ cilvēku veselībai, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, novērst kaitējuma radītās sekas, 

kā arī novērst vai samazināt vides trokšņa iedarbību uz cilvēkiem. 

Noteikumi Nr.598 (redakcijā, kas bijā spēkā Lēmuma pieņemšanas laikā) noteica  

akustiskā trokšņa pieļaujamos normatīvus dzīvojamo un publisko ēku telpās, lai nodrošinātu 

cilvēku aizsardzību pret akustiskā trokšņa nelabvēlīgo iedarbību. Savukārt Noteikumi Nr.597 

(redakcijā, kas bijā spēkā Lēmuma pieņemšanas laikā) mērķis ir novērst vai samazināt vides 



 

 

 

6.lappuse no 7 

trokšņa radītās kaitīgās sekas un diskomfortu, kā arī nodrošināt rīcības plānu trokšņa 

samazināšanai izstrādi.  

Tiesa nekonstatē pašvaldības tiesības Lēmuma pieņemšanas brīdī noteikt šautuves 

darbības laiku, neievērojot tiesību normas, kas regulē trokšņu pieļaujamos normatīvus.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās daļas 7.punktu 

administratīvajam aktam jāsatur atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījums. Savukārt 

atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmajai daļai valsts pārvalde ir pakļauta 

likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts 

pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. 

Attiecīgajā gadījumā Lēmumā kā piemērotā norma norādīta tikai Noteikumu Nr.564 

37.punkts. Pašvaldība Lēmumā nav ievērojusi normatīvo aktu prasības par pieļaujamo trokšņu 

normatīviem un, pārsniedzot savu kompetenci, atļāvusi veikt tādu troksni radošu darbību, kas 

pārsniedz pieļaujamos trokšņa normatīvus.  

 

[14] Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās daļas 6.punkts paredz, ka 

administratīvajā aktā jānorāda administratīvā akta pamatojums, it sevišķi ietverot lietderības 

apsvērumus. 

Attiecīgajā gadījumā nebūtu piemērojama arī Administratīvā procesa likuma 67.panta 

septītā daļa, kas paredz, ka šā panta otrās daļas 6. un 7.punktā minētās ziņas var nenorādīt, ja 

iestāde pilnībā apmierina iesniedzēja prasījumu un citi administratīvā procesa dalībnieki nav 

izteikuši atšķirīgu viedokli, jo pašvaldībai bija zināms, ka pieteicējs neatbalsta konkrētus 

šautuves darbības laikus. Lai arī pašvaldība nav tieši atzinusi, ka pieteicējs ir trešā persona, tas 

netieši secināms no tā, ka pieteicējs par Lēmumu informēts un attiecīgi to arī pārsūdzējis. 

Konkrētajā gadījumā Lēmums nesatur pamatojumu tam, kāpēc pašvaldība ir atļāvusi 

šautuvei darboties laikā, kad konstatējama trokšņu normatīvu pārsniegšana. Lēmums nesatur 

arī pamatojumu, kāpēc pašvaldība uzskatījusi par samērīgu ierobežot pieteicēja tiesības. 

 

[15] Lēmums attiecībā pret pieteicēju ir vērtējams, kā nelabvēlīgs administratīvais akts. 

Senāts vairākkārt atzinis, ka iestādei, kas izdevusi personai nelabvēlīgu administratīvo 

aktu, ir pienākums tajā ietvert pienācīgu pamatojumu – atsauci uz konkrētu tiesību normu, tās 

analīzi un argumentus, no kuriem izriet, ka lietas faktiskie apstākļi atbilst piemērotajā tiesību 

normā regulētajam sastāvam. Turklāt iestādes pienākums ir sniegt šādu pamatojumu 

pienācīgā kārtā, proti, lai tas būtu saprotams arī personai bez speciālām zināšanām (sk. Senāta 

2010.gada 4.novembra sprieduma lietā Nr.SKA-492 7.punktu, Senāta 2011.gada 11.maija 

sprieduma lietā Nr.SKA-148 7.punktu ). 

Konkrētajā gadījumā atzīstams, ka pašvaldība ne tikai nav pamatojusi, kāpēc atļauj tieši 

konkrētos šautuves darba laikus un kā pašvaldība ņēmusi vērā blakus dzīvojošo iedzīvotāju 

interese, bet arī nav norādījusi atsauci uz konkrētu normatīvo aktu un pamatojusi, kāpēc 

pašvaldība būtu tiesīga konkrētajos apstākļos atļaut pārkāpt pieļaujamos trokšņu normatīvus.  

 

[16] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84.pantu administratīvais akts ir tiesisks, 

ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. 



 

 

 

7.lappuse no 7 

Ievērojot šajā spriedumā atzīto, ka Lēmums neatbilst tiesību normām, secināms, ka tas ir 

prettiesisks.  

 

[17] Ja pieteikums pilnībā vai daļēji apmierināts, tiesa atbilstoši Administratīvā 

procesa likuma 126.panta pirmajai daļai piespriež no atbildētāja par labu pieteicējam viņa 

samaksāto valsts nodevu. Pieteicēja par pieteikuma iesniegšanu tiesā samaksājusi valsts 

nodevu 20 latu (lietas 9.lapa) apmērā. Ņemot vērā minēto, no atbildētājas piespriežama 

pieteicēja samaksātā valsts nodeva 20 latu apmērā. 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 126.panta pirmo daļu, 246.-251., 

253.panta ceturto daļu, 289.-291.pantu, Administratīvā rajona tiesa 

 

nosprieda 

 

apmierināt U.K. pieteikumu. 

Atzīt /pagasts/ padomes 2009.gada 24.marta lēmumu „Par šautuves īpašnieka A.G. 

(16.03.2009.) iesnieguma izskatīšanu” (protokols Nr.4, 1.§) par prettiesisku. 

Piespriest no atbildētājas /pagasts/ pašvaldības par labu U.K. viņa samaksāto valsts 

nodevu Ls 20 apmērā. 

Spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Administratīvajā apgabaltiesā viena 

mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās 

rajona tiesas Liepājas tiesu namā. 

Spriedums sastādīts 2013.gada 13.martā. 

 

 

Tiesnese (personiskais paraksts) K.Brokane 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās rajona tiesas 

tiesnese                                                       K.Brokane 

Liepājā 2012.gada 13.martā   

 

 

 


