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Administratīvā rajona tiesa  

šādā sastāvā: tiesnese I.Petrovska, 

 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 114.panta pirmo daļu rakstveida procesā izskatīja 

administratīvo lietu, kas ierosināta pēc M.P. pieteikuma par Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības 

policijas pārvaldes 2008.gada 25.aprīļa lēmuma Nr.1082 atzīšanu par prettiesisku un atcelšanu.  

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Administratīvajā rajona tiesā 2008.gada 4.jūnijā saņemts M.P. (turpmāk – 

pieteicējs) pieteikums par Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes (turpmāk – 

atbildētājs) 2008.gada 25.aprīļa lēmuma Nr.1082 (turpmāk –Lēmums) atzīšanu par prettiesisku 

un atcelšanu. 

Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2008.gada 10.jūnija lēmumu pieteikums 

pieņemts un ierosināta administratīvā lieta. 

 

[2] No lietas materiāliem secināms, ka: 

[2.1] 2008.gada 10.martā, plkst. 08:40, Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes 

Kārtības policijas Patruļpolicijas vienības 2.bataljona jaunākais inspektors (turpmāk – policijas 

inspektors) A.T. sastādīja pieteicējam administratīvā pārkāpuma protokolu Nr. PA 183216 par 

Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk 

– CSN) 121.3., 121.4., 123.4., 282.19., 314.1., 4., 10., 34.punktu prasību neievērošanu, proti, 

par to, ka pieteicējs 2008.gada 10.martā, plkst. 08:30, agresīvi vadīja transportlīdzekli Audi A4 

Avant, /reģistrācijas numurs/, Rīgā pa Jaunciema gatvi no Āliņģu ielas puses Sūnas salas 

virzienā, kas izpaudās kā citu citam sekojošu CSN prasību pārkāpumu izdarīšana, vairāku 

sastrēgumā kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana, kā arī transportlīdzekļa apdzīšana, 

kas jau veica apzīšanas manevru vietā, kur ir ierobežota redzamība, pārkāpjot ceļa zīmes 

Nr.319 „Apdzīt aizliegts” prasības, šķērsojot ceļa apzīmējumu Nr.920 „Nepārtraukta līnija”, 

radot traucējumus pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, kā arī ignorējot pārējo 

transportlīdzekļu vadītāju intereses. 

[2.2] 2008.gada 25.martā Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas 

pārvaldes Ceļu policijas nodaļas priekšnieka vietniece, klātesot pieteicējam, pieņēma lēmumu 

sodīt viņu ar naudas sodu 50 latu apmērā (turpmāk – Sākotnējais lēmums). 

[2.3] Nepiekrītot Sākotnējam lēmumam, pieteicējs to apstrīdēja atbildētājam. 

[2.4] 2008.gada 25.aprīlī atbildētājs pieteicēja iesniegumu noraidīja kā nepamatotu un 

attiecībā pret viņu pieņemto Sākotnējo lēmumu atstāja negrozītu. 

 

[3] Nepiekrītot atbildētāja Lēmumam pieteicējs iesniedza pieteikumu Administratīvajā 

rajona tiesā. Savā pieteikumā pieteicējs norāda, ka: 

[3.1] 2008.gada 10.martā, plkst. 08:40, policijas inspektors A.T. nepamatoti sastādīja 

pieteicējam administratīvā pārkāpuma protokolu Nr. PA 183216 par CSN 121.3., 121.4., 

123.4., 282.19., 314.1., 4., 10., 34. punktu prasību neievērošanu. Tā kā pieteicējs nebija 

izdarījis protokolā norādītos CSN pārkāpumus, viņš, parakstot protokolu, norādīja, ka 

protokolā rakstītajam nepiekrīt. 
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2008.gada 25.martā tika pieņemts Sākotnējais lēmums. 

Tā kā administratīvā pārkāpuma protokols Nr. PA 183216, kura kopiju pieteicējs 

saņēma uzreiz pēc tā sastādīšanas, tika sastādīts nepamatoti, norādot tajā nepatiesu informāciju, 

jau 2008.gada 20.martā pieteicējs bija sagatavojis rakstisku iesniegumu, kurā norādīja, ka 

neatzīst savu vainu administratīvā pārkāpuma protokolā Nr. PA 183216 norādītajos 

pārkāpumos, ka arī sniedza skaidrojumu ar patiesībai atbiltošo situācijas aprakstu. Šo 

iesniegumu pieteicējs personīgi iesniedza Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības 

policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas priekšnieka sekretariātā 2008.gada 25.martā uzreiz 

pēc Sākotnējā lēmuma saņemšanas. 

Tā kā administratīvā pārkāpuma protokols Nr. PA 183216, uz kura pamata tika 

pieņemts Sākotnējais lēmums, tika sastādīts nepamatoti, norādot tajā nepatiesu informāciju, 

2008.gada 25.aprīlī Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības palicijas pārvaldei 

Gaujas ielā 15, Rīgā, pieteicējs personīgi iesniedza sūdzību par Sākotnējo lēmumu, jo lēmums 

tika pieņemts atsaucoties uz nepamatoti un nekorekti sastādītu protokolu. 

[3.2] 2008.gada 30.aprīlī pieteicējs saņēma Lēmumu, kura ievaddaļā norādīts, ka 

lēmums sastādīts „Par apstrīdēto administratīvo aktu Nr.050/PA 183216”. 

Lēmuma konstatējošajā daļā norādīts, ka 2008.gada 28.martā saņemts pieteicēja 

iesniegums, kurā viņš norāda, ka nepiekrīt sastādītajam administratīva pārkāpuma protokolam 

un pieņemtajam Sākotnējam lēmumam,jo neuzskata, ka vadīja savu transportlīdzekli agresīvi.  

No iepriekš norādītā, nav īsti skaidrs, par kādu pieteicēja iesniegumu iet runa, jo 

iesniegumā, ko pieteicējs iesniedza 2008.gada 25.aprīlī pieteicējs norādījis, ka neatzīst savu 

vainu protokolā Nr. PA 183216 norādītajos un viņam inkriminētajos pārkāpumos. Tikai 

sūdzībā par Sākotnējo lēmumu, kuru pieteicējs iesniedza atbildētājam 2008.gada 25.aprīlī, 

pieteicējs norādījis, ka pilnībā neatzīstu savu vainu administratīvā pārkāpuma protokolā Nr. PA 

183216 norādītajos un inkriminētajos pārkāpumos, līdz ar to Sākotnējais lēmums ir 

nepamatots. Tādēļ pieteicējs lūdza lēmumu atcelt un viņu pilnībā attaisnot.  

Šī situācija pierāda, ka pieņemot Lēmumu atbildētājs, ir pārkāpis Administratīvā 

procesa likuma 10.pantu (Tiesiskās paļāvības princips), kurā teikts, ka privātpersona var 

paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa. Iestādes kļūda, kuras pieļaušanā 

privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas sekas.  

Šinī gadījumā Lēmums ir pieņemts pārkāpjot Administratīvā procesa likumu, tādēļ tas 

ir prettiesisks un atzīstams par spēkā neesošu.  

[3.3] Pieteicējs norāda, ka atbildētājs Lēmumā izsakās nevis balstoties uz patiesiem 

faktiem, bet uz apstrīdamiem pieņēmumiem. Atsaucoties uz Lēmumu ir pamats uzskatīt, ka 

policijas inspektoru A.T. un Z.K. liecības ir apšubāmas un nav patiesas, jo  A.T.  dienesta  

ziņojumā  norāda jau arī  par  tādiem  papildus pārkāpumiem, kuri administratīvā pārkāpuma 

protokolā Nr. PA 183216 nemaz nebija norādīti.  

Par minēto nekas netika norādīts administratīvā pārkāpuma protokolā Nr. PA 183216. 

Tas liecina, ka policijas inspektora A.T. liecības ir nepatiesas, sniegtas balstoties uz izdomātiem 

pieņēmumiem, lai apsūdzētu pieteicēju pārkāpumos, kurus viņš nav izdarījis. 

[3.4] Atsaucoties uz iepriekš norādīto pieteicējs norāda, ka Latvijas Republikas 

Satversmes 92.pantā ir pasludināts, ka ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav 

atzīta saskaņā ar likumu.  

Jēdziena „nevainīguma prezumpcija” saturu visprecīzāk atklāj Eiropas Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta otrā daļa, kas paredz, ka ikviens, kas tiek 

apsūdzēts noziegumā, tiek uzskatīts par nevainīgu, kamēr viņa vaina netiek pierādīta saskaņā ar 

likumu.  

Tātad nevainīguma prezumpcija nodrošina, ka līdz brīdim, kamēr valsts nepierāda, ka 

persona ir vainojama sodāmā nodarījumā, tā ir uzskatāma par nevainīgu, un tieši valsts ir tā, 

kam ir jāpierāda nodarījuma un personas vainas esība. 
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[4] Administratīvajā rajona tiesā 2008.gada 27.jūnijā saņemti atbildētāja rakstveida 

paskaidrojumi. Atbildētājs pieteikumu neatzīst un uzskata par nepamatotu Lēmumā minēto 

apsvērumu dēļ. Papildus atbildētājs paskaidro, ka: 

[4.1] Lēmums tika pieņemts, vadoties pēc sekojošiem faktiem, kas Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 243.panta izpratnē uzskatāmi par 

pierādījumiem un, saskaņā ar LAPK 244.panta nosacījumiem, novērtējami pēc amatpersonas 

iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas 

apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas: 

1) administratīvā pārkāpuma protokols un Sākotnējais lēmums Nr. 050/PA 183216; 

2) policijas inspektoru A.T. un Z.K. dienesta ziņojumi; 

3) pieteicēja iesniegums.  

[4.2] Ar administratīvā pārkāpuma protokolu Nr. PA 183216 pieteicējs iepazinies un 

parakstīja to, ierakstot, ka protokolā rakstītajam nepiekrīt. Papildus protokolam 

paskaidrojumus nesniedza. Par lietas izskatīšanas laiku, vietu un kārtību bija informēts. 

2008. gada 25.martā saskaņā ar LAPK 35.panta otro daļa tika pieņemts Sākotnējais 

lēmums, jo atbilstoši minētajai tiesību normai, ja persona ir izdarījusi vairākus administratīvos 

pārkāpumus, par kuriem lietas vienlaicīgi izskata viena un tā pati institūcija (amatpersona), 

administratīvais sods tiek uzlikts tās sankcijas ietvaros, kura ir paredzēta par smagāko 

pārkāpumu. 

[4.3] 2008. gada 28.martā saņemts pieteicēja iesniegums, kurā viņš norāda, ka nepiekrīt 

sastādītajam administratīva pārkāpuma protokolam un pieņemtajam Sākotnējam lēmumam, jo 

neuzskata, ka vadīja savu transportlīdzekli agresīvi.  

Iesniegumā pieteicējs paskaidro, ka brauca pa Jaunciema gatvi Mangaļu virzienā. 

Tiklīdz sākās vienvirziena iela divās braukšanas joslās, pārliecinājies, ka nav traucējumu no 

kreisās puses, ieslēdza pagrieziena radītāju un no labās joslās pārkārtojās uz kreiso. Labajā 

joslā kustība bija ļoti palēnināta. Pēkšņi no labās joslas, neieslēdzot pagrieziena radītāju, 

pieteicēja vadīta transportlīdzekļa priekšā mēģināja pārkārtoties BMW transportlīdzeklis. Līdz 

ar to pieteicējs bija spiests strauji nogriezties pa kreisi un nenobraucot no brauktuves, apbrauca 

BMW transportlīdzekli. Uzreiz pēc šī manevra pieteicēja transportlīdzekli apturēja ceļu 

policija.  

Inspektors paskaidroja, ka pieteicējs brauca agresīvi un lūdza uzgaidīt. Pēc kāda laika 

pienāca klāt ar sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu, kur bija norādīts patiesībai 

neatbilstošs notikušā izklāsts. Ceļu policijas darbinieki nevarēja redzēt notikušo, jo tajā brīdī 

bija pievērsušies citiem transportlīdzekļiem un to vadītājiem. Pieteicējs uzskata, ka policijas 

darbinieki nepamatoti sastādīja viņam administratīvā pārkāpuma protokolu par agresīvu 

braukšanu, jo inspektors, kas sastādīja augstāk minēto protokolu neredzēja pārkāpumu, tādēļ 

pieteicējs lūdz atcelt administratīvā pārkāpuma protokolu un Sākotnējo lēmumu. 

[4.4] Policijas inspektors A.T. dienesta ziņojumā norāda, ka 2008.gada 10.martā pildīja 

savus dienesta pienākumus kopā ar jaunāko inspektoru Z.K. uz Jaunciema gatves. Plkst. 08:30 

ievēroja transportlīdzekli Audi A4 Avant, /reģistrācijas numurs/, kas brauca pa Jaunciema 

gatvi agresīvi un veica dubulto apdzīšanu, proti, transportlīdzekļa apdzīšanu, kas jau veica 

apzīšanas manevru vietā, kur ir ierobežota redzamība, pārkāpjot ceļa zīmes Nr.319 „Apdzīt 

aizliegts” prasības, šķērsojot ceļa apzīmējumu Nr.920 „Nepārtraukta līnija”, radot traucējumus 

pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, kā arī ignorējot pārējo transportlīdzekļu vadītāju 

intereses.  

Nekādi šķēršļi fiksēt pārkāpumu precīzi nebija. Vadītājs izraisīja avārijas situāciju, jo 

pretim brauca kravas transportlīdzeklis, kuram nācās bremzēt, bet vadītājam palielināt 

braukšanas ātrumu, nedaudz nobraucot no brauktuves. Ar saviem manevriem vadītājs 

apdraudēja ceļa satiksmes drošību. Par doto pārkāpumu tika sastādīts administratīvā 

pārkāpuma protokols Nr. PA 183216. 

Dienesta ziņojumā policijas inspektors Z.K. norāda tos pašus lietas apstākļus, ko 

policijas inspektors A.T.. 
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[4.5] Atbildētājs norāda, ka nav pamata apšaubīt augstāk minēto policijas inspektoru 

sniegto lietas apstākļu izklāstu un nav iespējams saskatīt saprātīgu pamatojumu un 

izskaidrojumu tam, kāpēc lai policijas darbinieki apturētu tieši iesniedzēja vadīto 

transportlīdzekli, ja viņš nepārkāpa CSN prasības, un tādējādi sniegtu nepatiesas ziņas par 

lietas faktiskajiem apstākļiem. 

Likuma „Par policiju” 10.pantā citastarpā noteikts, ka policijas darbinieka 

pamatpienākumi atbilstoši dienesta kompetencei ir nodrošināt kārtību uz ceļiem, regulēt 

transportlīdzekļu un gājēju kustību, veikt satiksmes uzraudzību, kontrolēt ceļu un ielu stāvokli, 

kā arī tehnisko regulēšanas līdzekļu un satiksmes līdzekļu tehnisko stāvokli.  

Likuma  „Par policiju” 12.pantā citastarpā noteikts, ka policijas darbiniekam, pildot 

uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības administratīvi aizturēt 

likumpārkāpējus, sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, piemērot 

likumpārkāpējiem administratīvos sodus vai noteiktā kārtībā nosūtīt protokolus pēc piekritības. 

Fiksējot pārkāpumu, un administratīvā protokola sastādīšanas laikā policijas inspektori 

rīkojās savas kompetences ietvaros un saskaņā ar LR likumiem, viņu rīcībā policijas darbinieku 

darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti. Apstākli, kas dotu pamatu 

apšaubīt policijas darbinieku objektivitāti un iespējas fiksēt pārkāpumu konstatēti netika. Bez 

tam nav konstatēti apstākļi, ka policijas darbinieks tieši vai netieši būtu ieinteresēts sastādīt 

administratīvā pārkāpuma protokolu pieteicējam kaut kādu personīgu motīvu dēļ. 

Administratīvā pārkāpuma protokols sastādīts likumīgi un pamatoti.  

[4.6] No tiesību normās ietvertā agresīvas braukšanas aprakstošā skaidrojuma ir 

redzams, ka agresīva braukšana nevar būt saistīta ar avārijas situāciju izraisīšanu vai kādu citu 

negatīvu seku iestāšanos, kā vien ar to, ka tiek izdarīts CSN pārkāpums un radīti traucējumi 

vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju 

intereses.  

Jēdziens „agresīva braukšana” nav tulkojams burtiski, vērā ņemama normas jēga un 

mērķis. Iesniedzējs jebkurā gadījumā veica manevru, kurš ir aizliegts. Šādas darbības nevar 

kvalificēt savādāk kā vien pārējo, CSN nepārkāpjošo, transportlīdzekļu vadītāju interešu 

ignorēšanu, jo visu vadītāju vēlēšanās ir nokļūt galamērķī pēc iespējas ātrāk. Pārējie 

transportlīdzekļi brauca nepārtrauktā plūsmā, kas viennozīmīgi saistīts ar noteiktas minimālās 

distances ievērošanu. Turklāt vadītāja pārkārtošanās manevrs plūsmā braucošo 

transportlīdzekļu vadītājiem, lai neiekļūtu ceļu satiksmes negadījumā, neizbēgami liek 

samazināt braukšanas ātrumu, lai ieturētu drošu distanci. Šādas darbības likumdevējs, 

neatkarīgi no citu negatīvu seku iestāšanās, ir apzīmējis kā agresīvu braukšanu, un to novēršana 

acīmredzami ir LAPK 149.
4
panta trīspadsmitās daļas 2.punkta mērķis.  

Atbildētājs uzskata, ka pieteicēja rīcība pilnībā atbilst augstāk minētā panta 

interpretējumam. 

[4.7] LAPK 243.pants noteic, ka 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. 

Pierādījumi konkrētajā lietā ir administratīvā pārkāpuma protokols un Sākotnējais 

lēmums, kas ir uzskatāms par pirmatnējās lietas materiāliem, kā arī policijas inspektoru A.T. un 

Z.K. dienesta ziņojumi, un pieteicēja iesniegums. 

Izvērtējot administratīvajā lietā savāktos materiālus, konstatēts un pierādīts, ka 

pieteicējs 2008. gada 10.martā ir izdarījis CSN 121.3., 121.4., 123.4, 282.19., 314.1., 4., 10., 

34.punktu prasību pārkāpumu. Tādējādi administratīvā pārkāpuma protokols un Sākotnējais 

lēmums pieteicējam sastādīts likumīgi un sods piemērots pamatoti. 

 

[5] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 114.panta pirmo daļu, ja lietā esošie 

dokumenti ir pietiekami un tam rakstveidā piekritis pieteicējs (..), tiesa var izspriest lietu bez 

tiesas sēdes (rakstveida procesā). (..) 
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Administratīvajā rajona tiesā 2008.gada 11.jūlijā saņemts pieteicēja iesniegums, kurā 

pieteicējs izsaka piekrišanu lietas skatīšanai rakstveida procesā. 

Tiesa, pārbaudījusi lietas materiālus, atzīst, ka lietu iespējams skatīt rakstveida procesā. 

Ievērojot minēto un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 114.panta pirmo daļu 

lieta tiek izskatīta rakstveida procesā. 

 

Motīvu daļa 

 

[6] Tiesa, izvērtējot pieteicēja un atbildētāja iesniegtos rakstveida paskaidrojumus 

kopsakarā ar lietas apstākļiem un lietā esošajiem pierādījumiem, secina, ka pieteikums ir 

noraidāms turpmāk minēto apsvērumu dēļ. 

 

[7] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 103.pantu administratīvā procesa tiesā 

būtība ir tiesas kontrole pār iestādes izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības tiesiskumu 

vai lietderības apsvērumiem rīcības brīvības ietvaros. Administratīvajā procesā tiesa noskaidro, 

vai administratīvais akts un iestādes faktiskā rīcība atbilst Administratīvā procesa likuma un 

citām tiesību normām. 

Lēmums, ar kuru pieteicējs sodīts ar 50 latu naudas sodu par administratīvo pārkāpumu, 

kas paredzēts LAPK 149.
4
panta trīspadsmitajā daļā, 149.

9
panta pirmajā daļā, 149.

31
panta 

pirmajā daļā, 149.
28

panta otrajā daļā un 149.
4
panta četrpadsmitajā daļā ir personai, konkrēti 

pieteicējam, nelabvēlīgs administratīvs akts, un kā tādam tam jāatbilst Administratīvā procesa 

likuma 67.pantam, kā arī, ņemot vērā, ka minētajā administratīvajā aktā uzlikts administratīvais 

sods, tā izdošana saistīta ar noteikta procesa, kas noteikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā, ievērošanu. 

 

[8] Atbilstoši LAPK 272.pantam institūcijai, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, 

jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums, vai attiecīgā persona ir vainīga tā 

izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši un 

pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir 

nozīme lietas pareizā izlemšanā. 

Pieteicējs apstrīd to, ka ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, tādējādi tiesa konstatē, ka 

lietā ir strīds par to, vai atbildētājs pamatoti ir saucis pieteicēju pie administratīvās atbildības. 

  

[9] Izvērtējot lietas materiālus, tiesa konstatē turpmāk minēto. 

[9.1] 2008.gada 10.martā, plkst. 08:40, policijas inspektors A.T. sastādīja pieteicējam 

administratīvā pārkāpuma protokolu Nr. PA 183216 par CSN 121.3., 121.4., 123.4., 282.19., 

314.1., 4., 10., 34.punktu prasību neievērošanu, proti, par to, ka viņš 2008.gada 10.martā, plkst. 

08:30, Rīgā agresīvi vadīja transportlīdzekli Audi A4 Avant, /reģistrācijas numurs/, pa 

Jaunciema gatvi no Āliņģu ielas puses Sūnas salas virzienā, kas izpaudās kā citu citam 

sekojošu CSN prasību pārkāpumu izdarīšana, vairāku sastrēgumā kolonnā braucošu 

transportlīdzekļu apdzīšana, kā arī transportlīdzekļa apdzīšana, kas jau veica apzīšanas 

manevru vietā, kur ir ierobežota redzamība, pārkāpjot ceļa zīmes Nr.319 „Apdzīt aizliegts” 

prasības, šķērsojot ceļa apzīmējumu Nr.920 „Nepārtraukta līnija”, radot traucējumus pretim 

braucošajiem transportlīdzekļiem, kā arī ignorējot pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses. 

Ar administratīvā pārkāpuma protokolu Nr. PA 183216 pieteicējs iepazinies un 

parakstījis to, ierakstot, ka protokolā rakstītajam nepiekrīt. Papildus protokolam 

paskaidrojumus nav sniedzis. Par lietas izskatīšanas laiku, vietu un kārtību bija informēts. 

(lietas lapa 8) 

[9.2] 2008.gada 25.martā Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas 

pārvaldes Ceļu policijas nodaļas priekšnieka vietniece, klātesot pieteicējam, pieņēma Sākotnējo 

lēmumu, ar kuru pieteicējam uzlika naudas sodu 50 latu apmērā.  (lietas lapa 9) 
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[9.3] 2008.gada 28.martā atbildētājs saņēma pieteicēja iesniegumu, kurā viņš norāda, ka 

nepiekrīt sastādītajam administratīva pārkāpuma protokolam un pieņemtajam Sākotnējam 

lēmumam, jo neuzskata, ka vadīja savu transportlīdzekli agresīvi.  

Iesniegumā pieteicējs paskaidro, ka brauca pa Jaunciema gatvi Mangaļu virzienā. 

Tiklīdz sākās vienvirziena iela divās braukšanas joslās, pārliecinājies, ka nav traucējumu no 

kreisās puses, ieslēdza pagrieziena radītāju un no labās joslās pārkārtojās uz kreiso. Labajā 

joslā kustība bija ļoti palēnināta. Pēkšņi no labās joslas, neieslēdzot pagrieziena radītāju, 

pieteicēja vadīta transportlīdzekļa priekšā mēģināja pārkārtoties BMW transportlīdzeklis. Līdz 

ar to pieteicējs bija spiests strauji nogriezties pa kreisi un nenobraucot no brauktuves, apbrauca 

BMW transportlīdzekli. Uzreiz pēc šī manevra pieteicēja transportlīdzekli apturēja ceļu 

policija.  

Inspektors paskaidroja, ka pieteicējs brauca agresīvi un lūdza uzgaidīt. Pēc kāda laika 

pienāca klāt ar sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu, kur bija norādīts patiesībai 

neatbilstošs notikušā izklāsts. Ceļu policijas darbinieki nevarēja redzēt notikušo, jo tajā brīdī 

bija pievērsušies citiem transportlīdzekļiem un to vadītājiem. Pieteicējs uzskata, ka policijas 

darbinieki nepamatoti sastādīja viņam administratīvā pārkāpuma protokolu par agresīvu 

braukšanu, jo inspektors, kas sastādīja augstāk minēto protokolu neredzēja pārkāpumu, tādēļ 

pieteicējs lūdz atcelt administratīvā pārkāpuma protokolu un Sākotnējo lēmumu. (lietas lapa 

28) 

[9.4] Atbildētājs pieņēmis policijas inspektoru Z.K. un A.T. dienesta ziņojumus. 

[9.4.1] Savā dienesta ziņojumā policijas inspektors Z.K. norāda, ka 2008.gada 10.martā 

policijas inspektors pildīja savus dienesta pienākumus kopā ar policijas inspektoru A.T. uz 

Jaunciema gatves. Plkst. 8:30 ievēroja transportlīdzekli Audi A4 Avant, /reģistrācijas numurs/, 

kas brauca pa Jaunciema gatvi agresīvi un veica „dubulto” apdzīšanu, t.i., transportlīdzekļa 

apdzīšanu, kas jau veica apzīšanas manevru vietā, kur ir ierobežota redzamība, pārkāpjot ceļa 

zīmes Nr.319 „Apdzīt aizliegts” prasības, šķērsojot ceļa apzīmējumu Nr.920 „Nepārtraukta 

līnija”, radot traucējumus pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, kā arī ignorējot pārējo 

transportlīdzekļu vadītāju intereses.  

Nekādi šķēršļi fiksēt pārkāpumu precīzi nebija. Vadītājs izraisīja avārijas situāciju, jo 

pretim brauca kravas transportlīdzeklis, kuram nācās bremzēt, bet vadītājam palielināt 

braukšanas ātrumu, nedaudz nobraucot no brauktuves. Ar saviem manevriem vadītājs 

apdraudēja ceļa satiksmes drošību. Par doto pārkāpumu tika sastādīts administratīvā 

pārkāpuma protokols Nr. PA 183216. (lietas lapa 35) 

[9.4.2] Savā dienesta ziņojumā policijas inspektors A.T. norāda tos pašus lietas 

apstākļus, ko policijas inspektors Z.K.. (lietas lapa 36) 

[9.5] Ar atbildētāja Lēmumu pieteicēja apstrīdēšanas iesniegums tika noraidīts, bet 

Sākotnējais lēmums tika atstāts negrozīts. (lietas lapa 10-14) 

 

[10] Tiesa konstatē, ka ar Lēmumu pieteicējs saukts pie administratīvās atbildības pēc 

LAPK 149.
4
panta trīspadsmitās daļas 1. un 2.punkta, 149.

9
panta pirmās daļas, 149.

31
panta 

pirmās daļas, 149.
28

panta otrās daļas un 149.
4
panta četrpadsmitās daļas par CSN 121.3., 121.4., 

123.4., 282.19., 314.1., 4., 10., 34.punktu prasību neievērošanu, saskaņā ar LAPK 35.pantu, 

sodu uzliekot pēc smagākā pārkāpuma sankcijas. 

CSN 121.3.punkts nosaka, ka pirms apdzīšanas sākuma transportlīdzekļa vadītājam 

jāpārliecinās par to, vai apdzīšanas laikā netiks traucēti pretim braucošie transportlīdzekļi. 

CSN 121.4. punkts nosaka, ka pirms apdzīšanas sākuma transportlīdzekļa vadītājam 

jāpārliecinās par to, vai pēc apdzīšanas viņš varēs atgriezties iepriekšējā braukšanas joslā 

(brauktuves pusē), netraucējot apdzenamo transportlīdzekli. 

CSN 123.4. punkts nosaka, ka aizliegts apdzīt augšupceļu beigās, bīstamos 

pagriezienos un citos ceļa posmos, kur redzamību ierobežo apturēti transportlīdzekļi, ēkas, 

apstādījumi u.tml. 
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CSN 282.19. punkts nosaka, ka ceļa zīme Nr. 319 ,,Apdzīt aizliegts" aizliedz apdzīt 

jebkurus transportlīdzekļus, izņemot atsevišķi braucošos transportlīdzekļus un to sastāvus, kuri 

brauc ar ātrumu, mazāku par 30 km/h. 

CSN 314.1. punkts nosaka, ka 920. ceļa apzīmējums ,,Nepārtrauktā līnija", sadala 

pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas; apzīmē braukšanas joslu robežas 

bīstamas vietās, brauktuves posmus, kuros aizliegts iebraukt, transportlīdzekļu stāvvietu un 

stāvlaukumu robežas, brauktuves malu ceļu posmos, kuros aizliegts apstāties un stāvēt, kā arī 

atdala joslu, kas paredzēta noteiktu transportlīdzekļu braukšanai. 

CSN 4.punkts nosaka, ka ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda CSN un citu normatīvo 

aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas darbinieku 

un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu signālu, 

ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības. Nekādas atkāpes no šiem noteikumiem nav 

paredzētas. 

CSN 10.punkts nosaka, ka ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, 

lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus. 

CSN 34.punkts nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam, braucot pa ceļiem, kā arī pa 

citām vietām, kurās iespējama transportlīdzekļu braukšana, jāievēro šo noteikumu un citu ceļu 

satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 

Atbildība par šiem CSN pārkāpumiem paredzēta LAPK 149.
4
panta trīspadsmitās daļas 

1.punktā, kas nosaka, ka par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā vairāku tādu citu citam 

sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu 

vai traucējošu situāciju radīšanu, un 2.punktā, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadīšana tādā 

veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un rādīti traucējumi vienmērīgai 

transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļuvadītāju intereses 

(vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa, apsteidzot vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā 

braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā 

transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav 

paredzētas transportlīdzekļu braukšanai u.tml.), par ko transportlīdzekļa vadītājam uzliek 

naudas sodu no 50 līdz 200 latiem. 

LAPK 149.
9
panta pirmajā daļā, kas nosaka, ka par traucējumu radīšanu apdzīšanas 

laikā pretim braucošo vai apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem, transportlīdzekļa vadītājam 

uzliek naudas sodu no 40 līdz 60 latuapmērā.  

LAPK 149.
31

panta pirmajā daļā, kas nosaka, ka par 920. un 947. ceļa apzīmējuma 

līnijas šķērsošanu vai 928. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses, 

apdzenot, transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu 40 latu apmērā.  

LAPK 149.
28

panta otrajā daļā, kas nosaka, ka par tās prasības neizpildīšanu, kura 

noteikta ar 301., 319. vai 321. ceļa zīmi, transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu 40 latu 

apmērā.  

LAPK 149.
4
panta četrpadsmitajā daļā, kas nosaka, ka par citu šajā kodeksā neminētu 

ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, transportlīdzekļa vadītājam izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu 5 latu apmērā. 

Saskaņā ar LAPK 35.panta otro daļu, ja persona ir izdarījusi vairākus administratīvos 

pārkāpumus, kas konstatēti vienlaicīgi, un tos izskata viena un tā pati institūcija (amatpersona), 

administratīvais sods tiek uzlikts tās sankcijas ietvaros, kura ir paredzēta par smagāko 

pārkāpumu. (..) 

Tātad, lai personu sauktu pie administratīvās atbildības saskaņā ar šīm tiesību normām, 

nepieciešams konstatēt, ka persona:  

1) braukusi agresīvi; 

2) apdzīšanas laikā radīja traucējumus pretim braucošajam vai apdzenamajam 

transportlīdzeklim; 

3) šķērsoja 920. un 947. ceļa apzīmējuma līniju vai 928. ceļa apzīmējuma līniju no 

nepārtrauktās līnijas puses, apdzenot; 

4) neizpildīja ceļa zīmes 301., 319. vai 321. prasības; 
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5) izdarīja citu šajā kodeksā neminētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu. 

Turklāt no LAPK 149.
4
panta trīspadsmitajā daļā ietvertā „agresīvas braukšanas” 

jēdziena skaidrojuma tiesa secina, ka agresīva braukšana var izpausties kā transportlīdzekļa 

vadīšana: 

1) izdarot vairākus citu citams sekojošus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus un 

radot traucējumus vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai; 

2) ignorējot pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses. 

Tādējādi agresīva braukšana nevar būt saistīta ar avārijas situāciju izraisīšanu vai kādu 

citu negatīvu seku iestāšanos, kā vien ar to, ka tiek izdarīts CSN pārkāpums un radīti 

traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu 

vadītāju intereses.  

Jēdziens „agresīva braukšana” nav tulkojams burtiski, vērā ņemama normas jēga un 

mērķis, un līdz ar to, lai personu sauktu pie administratīvās atbildības, pamatojoties uz LAPK 

149.
4
panta trīspadsmitās daļas 1. un 2.punkta pārkāpumu, ir jākonstatē kaut vai viena no 

norādītajiem priekšnoteikumiem iestāšanās.  

 

[11] Saskaņā ar LAPK 9.pantu, par administratīvo pārkāpumu atzīstama prettiesiska, 

vainojama darbība vai bezdarbība, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, 

pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību un par kuru likumā paredzēta 

administratīvā atbildība. 

LAPK 243.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 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.  

LAPK 243.panta otrā daļa paredz, ka 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 un tml.). 

 Līdz ar to par pierādījumiem konkrētajā lietā var kalpot administratīvā pārkāpuma 

protokols (lietas lapa 33-34), policijas inspektoru dienesta ziņojumi ar tiem pievienoto shēmu 

(lietas lapa 35-36 un 38), pieteicēja apstrīdēšanas iesniegums (lietas lapa 28). 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 154.panta pirmās daļas nosacījumiem, tiesai 

pierādījumi jānovērtē 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, izvērtējot lietas materiālus, secina, ka ar lietā esošajiem pierādījumiem ir 

pierādīts, ka 2008.gada 10.martā pulksten 8:30 pieteicējs agresīvi vadīja automašīnu pa 

Jaunciema gatvi no Āliņģu ielas puses Sūnas salas virzienā, kas izpaudās kā vairāku citu citam 

sekojošu pārkāpumu izdarīšana, ignorējot citu transportlīdzekļu vadītāju intereses, apdzenot 

vairākus sastrēgumā braucošus transportlīdzekļus, kā arī apdzenot transportlīdzekli, kurš jau 

veica apdzīšanas manevru, turklāt vietā, kur ir ierobežota redzamība, pārkāpjot ceļa zīmes 319. 

„Apdzīt aizliegts” prasību, šķērsojot 920. ceļa apzīmējumu (nepārtrauktu līniju), bīstamā 

pagriezienā nepārliecinājās, vai netiks traucēti pretim braucošie transportlīdzekļi, radīja 

traucējumus pretim braucošajiem transportlīdzekļiem. 

Tādā veidā tika ignorētas citu transportlīdzekļu intereses un radīti traucējumi 

vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai, tādējādi tiesa konstatē pieteicēja darbībās LAPK 

149.
4
panta trīspadsmitās daļas 1. un 2.punktā, 149.

9
panta pirmajā daļā, 149.

31
panta pirmajā 

daļā, 149.
28

panta otrajā daļā un 149.
4
panta četrpadsmitajā daļā paredzētos administratīvos 

pārkāpumus. 

Minēto secinājumu tiesa izdarījusi pamatojoties uz turpmāk minētajiem apsvērumiem. 
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[11.1] 2008.gada 10.martā administratīvā pārkāpuma protokolu sastādījis policijas 

inspektors A.T. (lietas lapa 33-34). 

Policijas darbinieka kompetence un tiesības veikt šīs darbības izriet no likuma „Par 

policiju” 10.panta pirmās daļas, kuras sestajā punktā ir noteikts, ka policijas darbinieka 

pamatpienākumos ietilpst arī administratīvo pārkāpumu pārtraukšana un novēršana, vainīgo 

noskaidrošana, protokolu sastādīšana, lietu izskatīšana (..).  

Savā dienesta ziņojumā (lietas lapa 35) policijas inspektors norādījis, ka ap pulksten 

8:30 tika ievērots transportlīdzeklis Audi A4 Avant, /reģistrācijas numurs/, kas rupji un 

agresīvi veica dubultu apdzīšanu, proti, apdzina transportlīdzekli, kas jau veica apdzīšanas 

manevru, turklāt vietā, kur apdzīšanas manevra veikšana ir aizliegta. Pieteicēja izdarītos 

pārkāpumus redzēja skaidri, nekādi šķēršļi pārkāpumu fiksēšanā nebija. Turklāt pieteicējs 

izraisīja avārijas situāciju, jo pretim brauca smagā automašīna, kurai nācās strauji bremzēt, bet 

pieteicējam palielināt ātrumu. Tika apdraudēta ceļu satiksmes drošība. 

Arī otra policijas inspektora diensta ziņojumā (lietas lapa 36) norādīti analoģiski 

pieteicēja izdarītie pārkāpumi.  

Turklāt, kā izriet no policijas inspektoru diensta ziņojumiem, abi policijas inspektori 

pieteicēja pārkāpumu izdarīšanas brīdī bija atradušies dažādās vietās, un abi bija redzējuši 

minēto pārkāpumu izdarīšanu. 

Lēmumā norādīts, ka atbildētājam nav pamata apšaubīt policijas inspektoru sniegto 

lietas apstākļu izklāstu un nav iespējams saskatīt saprātīgu pamatojumu, kāpēc lai policijas 

inspektori nepamatoti apturētu pieteicēja vadīto automašīnu. Arī pieteicējs nav minējis 

konkrētus faktus, kas būtu par iemeslu šādai policijas inspektoru iespējamajai rīcībai, kā arī par 

to, kāpēc policijas inspektori būtu bijuši personīgi ieinteresēti nepamatoti pieteicējam sastādīt 

administratīvā pārkāpuma protokolu.  

Ievērojot minēto, tiesa secina, ka lietā nepastāv šaubas par policijas inspektoru 

objektivitāti un kompetenci, sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu. 

[11.2] No pieteikuma un atbildētājam iesniegtā apstrīdēšanas iesnieguma izriet, ka 

pieteicēja ieskatā viņš nav izdarījis CSN pārkāpumus, tādējādi pie administratīvās atbildības 

saukts nepamatoti. 

Tomēr no pieteikuma tiesa konstatē, ka pieteicējs nav norādījis nevienu argumentu 

attiecībā uz administratīvā pārkāpuma protokolā fiksētajiem pārkāpumiem, savukārt, izvērtējot 

pieteicēja lietā esošos paskaidrojumus, kas ietverti pieteicēja apstrīdēšanas iesniegumā (lietas 

lapa 28), tiesa konstatē, ka pieteicēja norādītais lietas apstākļu izklāsts netieši apliecina 

policijas inspektoru diensta ziņojumos minēto, par to, ka pieteicēja automašīna mainījusi 

braukšanas joslu, iebraucot pretējā braukšanas joslā.  

Tomēr, pieteicēja ieskatā, viņa veiktie manevri nekādā veidā nepārkāpa CSN prasības, 

kā arī netika pārkāptas citu transportlīdzekļu vadītāju intereses. Turklāt policijas inspektori 

nemaz nevarēja redzēt notikušo, jo bija pievērsušies citiem transportlīdzekļu vadītājiem. 

Savā apstrīdēšanas iesniegumā pieteicējs norādījis, ka bijis tik ļoti pārsteigts un šokēts 

par policijas inspektoru rīcību, ka nav varējis sniegt nekādus paskaidrojumus. 

Savukārt, kā izriet no lietas materiāliem, administratīvā pārkāpuma protokola 

sastādīšanas brīdī pieteicējs vispār nav sniedzis nekādus paskaidrojumus, vien protokolā 

ierakstījis, ka rakstītajam nepiekrīt. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, tiesa atzīst, ka pieteicēja norādītais arguments, ka arī 

citiem vadītājiem tika sastādīti pārkāpumu protokoli un policijas inspektori steidzīguma dēļ 

nevēlējās uzklausīt pieteicēja paskaidrojumus, nevar būt par attaisnojumu, ka pieteicējs 

administratīvā pārkāpuma protokolā nav izteicis rakstveida iebildumus, pamatojot kām tieši un 

kāpēc pieteicējs nepiekrīt. Tiesas ieskatā, administratīvā pārkāpuma protokolā pieteicēja 

minētā frāze ir vispārīga, bez noteikta satura, jo nenorādot uz konkrētām lietām, kurām 

pieteicējs nepiekrīt, nav saprotams šīs frāzes mērķis un jēga, turklāt tā var būt ierakstīta ar 

nodomu, lai vēlāk, pēc apdomāšanāsm būtu iespējams norādīt uz pretējiem apstākļiem, nekā ir 

fiksēti administratīvā pārkāpuma protokolā. 
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Pie šādiem apstākļiem tiesai ir pamats apšaubīt faktu, ka pieteicējs ir rīkojies atbilstoši 

CSN prasībām un nav izdarījis administratīvos pārkāpumus. 

Minētās šaubas un tātad attiecīgi to, ka pieteicējs apzināti pārkāpa CSN prasības, tiesas 

ieskatā, pastiprina apstāklis, ka pieteicējs atradās pretējā braukšanas joslā apdzenot 

transportlīdzekli, kurš jau veica apdzīšanas manevru, bet pretim braucošajam 

transportlīdzeklim bija strauji jābremzē, lai izvairītos no sadursmes. 

Turklāt, kā liecina dzīvē novērotais, izteikti lielākā daļa autovadītāju parasti apstājas un 

rada iespēju transporta līdzeklim, kurš savlaicīgi informē par kāda atļauta manevra veikšanu, 

ieņemt vietu tam nepieciešamajā kustības joslā un veikt attiecīgo manevru, savukārt 

autovadītāji nelabprāt dod vietu tiem agresīvajiem autovadītājiem, kuri sastrēgumu laikā 

apbrauc visu kolonnu un pēc tam cenšas visiem pa priekšu pārkārtoties attiecīgajā joslā.  

Līdz ar to no lietas materiāliem, izvērtējot tos kopsakarā, tiesa ir guvusi pārliecību, ka 

pieteicējs ir izdarījis CSN pārkāpumus, kurus policijas inspektori minējuši savos dienesta 

ziņojumos, un kuri ir fiksēti administratīvā pārkāpuma protokolā. 

[11.3] Tiesa konstatē, ka no lietā esošajiem pierādījumiem izriet, ka pieteicēja vadītais 

transportlīdzeklis veica manevru apdzenot (apbraucot) vairākus kolonnā atrodošos 

transportlīdzekļus, kas stāvēja sastrēgumā pirms regulējama krustojuma.  

Attiecīgi tiesa secina, ka starp minētajiem transportlīdzekļiem bija minimāla distance. 

Tiesas vērtējumā minētie pierādījumi apliecina, ka Pieteicējs pārkārtojoties blakus braukšanas 

joslā traucēja apdzenamo (apbraucamo) transportlīdzekļu kustību, jo lai Pieteicēja 

transportlīdzeklis iekļautos kolonnā atrodošos transportlīdzekļu starpā, kolonnā esošajiem 

transportlīdzekļiem ir jāveic bremzēšanas manevrs, kā rezultātā tiek traucēta ne tikai tā 

transportlīdzekļa kustība, kas palaida Pieteicēja transportlīdzekli, bet arī visu pārējo kolonnā 

esošo transportlīdzekļu kustība. 

Ceļu satiksmes likuma 19.panta ceturtā daļa noteic, ka katram ceļu satiksmes 

dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās 

prasības. 

Attiecinot minēto normu uz sastrēgumā esošo transportlīdzekļu vadītājiem, jāsecina, ka 

katram  sastrēgumā esošam  vadītājam ir tiesības uzskatīt, ka citas personas negūs 

priekšrocības ceļu satiksmē salīdzinājumā ar viņu citādi, ka vien saskaņā ar ceļu satiksmes 

noteikumiem. Priekšrocību gūšana, apsteidzot citus satiksmes dalībniekus, ceļu satiksmes 

noteikumu  un ceļa satiksmes  principu pārkāpšanas rezultātā, pati par sevi liecina par citu  

satiksmes dalībnieku interešu ignorēšanu. 

[11.4] Tiesa atzīst par nepamatotu pieteicēja argumentu, ka policijas inspektori nemaz 

nav varējuši redzēt notikušā apstākļus, jo bija pievērsušies citiem transportlīdzekļu vadītājiem, 

tiesa atzīst, ka apstāklis, ka policijas inspektors ir pievērsies kādam transportlīdzekļa 

vadītājam, neliedz viņam iespēju vienlaicīgi kontrolēt situāciju uz ceļa un vajadzības gadījumā 

nekavējoties reaģēt, kā tas acīmredzot ir noticis arī konkrētajā gadījumā.  

Turklāt likuma „Par policiju” 10.pantā citastarpā noteikts, ka policijas darbinieka 

pamatpienākumi atbilstoši dienesta kompetencei ir nodrošināt kārtību uz ceļiem, regulēt 

transportlīdzekļu un gājēju kustību, veikt satiksmes uzraudzību, kontrolēt ceļu un ielu stāvokli, 

kā arī tehnisko regulēšanas līdzekļu un satiksmes līdzekļu tehnisko stāvokli.  

Savukārt likuma  „Par policiju” 12.pantā citastarpā noteikts, ka policijas darbiniekam, 

pildot uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības administratīvi aizturēt 

likumpārkāpējus, sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, piemērot 

likumpārkāpējiem administratīvos sodus vai noteiktā kārtībā nosūtīt protokolus pēc piekritības. 

Ievērojot minētajās tiesību normās noteiktos policijas darbinieka pienākumus, tiesa 

secina, ka policijas darbiniekam ne vien bija jākontrolē transportlīdzekļu kustība, bet arī 

nepieciešamības gadījumā nekavējoties jāreaģē, lai nepieļautu likumu pārkāpumus.  

Arī no lietā esošās notikuma vietas shēmas (lietas lapa 38) ir saprotams, ka policijas 

inspektori viegli varēja pārredzēt attiecīgo ceļa posmu, lai noteiktu vai transportlīdzekļi brauc 

vienā vai divās kustības joslās, kā arī pārredzama ir gan konkrēta transportlīdzekļa 

pārkārtošanās, gan joslu skaits. Savukārt jebkurš transportlīdzekļa manevrs, kas atšķiras no 
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ierastās transportlīdzekļu plūsmas, nekavējoties tiek ievērots gan no policijas inspektoru puses, 

gan citu transportlīdzekļu vadītāju puses.  

Tādējādi, tiesas ieskatā, apstāklis, ka policijas inspektori attiecīgajā momentā bija 

pievērsušies citiem transportlīdzekļu vadītājiem, neliedz viņiem sekot līdzi notiekošajam uz 

brauktuves. Turklāt, nav iespējams nepamanīt transportlīdzekli, kurš apdzen citu 

transportlīdzekli, kurš jau veic apdzīšanas manevru, tādējādi radot bīstamību pretim 

braucošajam kravas transportlīdzeklim, kurma bija strauji jābremzē. 

[11.5] Administratīvo tiesu judikatūrā atzīts, ka, lai gan policijas darbinieku liecības 

(arī paskaidrojumi un dienesta ziņojumi) nav pašas par sevi uzskatāmas par absolūti ticamām 

un neapstrīdamām, policijas darbinieka liecinātajam par notikumiem, kas risinājušies, tam 

pildot savus dienesta pienākumus, ir piešķirama augsta ticamības pakāpe. Lai konstatētu, ka 

policijas darbinieki ir snieguši nepatiesas liecības, ir nepieciešami pārliecinoši pierādījumi 

(skat. Administratīvās apgabaltiesas 2005.gada 3.decembra sprieduma lietā Nr.AA 13-05/5 

17.1.punktu, 2005.gada 9.decembra sprieduma lietā Nr.666-05/5 15.1.punktu). 

Konkrētajā gadījumā tiesas rīcībā nav neviena pierādījuma, kā arī pieteicējs uz tādiem 

nav norādījis, kas norādītu uz to, ka policijas inspektori būtu neobjektīvi vai nekompetenti 

pieteicēja administratīvā pārkāpuma konstatēšanā. Tiesa nekonstatē arī policijas inspektoru 

iepriekšēju saistību ar pieteicēju un līdz ar to vēlmi pieņemt pieteicējam nelabvēlīgu lēmumu.  

Ievērojot minēto, tiesa policijas inspektoru sniegtajām ziņām konkrētajā gadījumā 

piešķir lielāku ticamību nekā pieteicēja apgalvojumiem par pārkāpuma faktiskajiem 

apstākļiem.  

Konkrētajā gadījumā jāņem vērā arī, ka no lietas materiāliem neizriet apstākļi, kas 

varētu liecināt par policijas inspektoru apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, līdz ar to tiesai nav 

pamata neticēt policijas inspektoru dienesta ziņojumos norādītajiem faktiem par pārkāpuma 

faktiskajiem apstākļiem. 

[11.6] Lai gan pieteicējs uzskata, ka nepamatoti ir saukts pie administratīvās atbildības, 

viņa uzvedība nav bijusi agresīva, traucējumi nevienam satiksmes dalībniekam nav tikuši 

radīti, tiesa konstatē, ka minētais pieteicēja apgalvojums ir maldīgs un neatbilst faktiskajai 

situācijai.  

No lietas materiāliem un procesa dalībnieku lietā esošajiem rakstveida 

paskaidrojumiem tiesa ir konstatējusi, ka pieteicējs ar savu rīcību vairākas reizes ir varējis radīt 

bīstamas situācijas ceļu satiksmē, proti, gan veicot tāda transportlīdzekļa apdzīšanu, kurš jau 

pats veica apdzīšanas manevru, turklāt vietā, kur apdzīšanas manevra veikšana vispār ir 

aizliegts, gan šķērsojot 920.ceļa apzīmējumu, gan radot traucējumus pretim braucošajam 

transportlīdzeklim, kuram bija strauji jābremzē, gan neizpildot 319. ceļa zīmes prasības.  

Tiesa uzskata, ka ar iepriekšminēto pieteicēja rīcību tika ignorētas gan sastrēgumā 

esošo transportlīdzekļu vadītāju intereses, kas godprātīgi gaidīja savu rindu, lai varētu izbraukt 

krustojumu, gan izdarīts arī CSN prasību pārkāpums. 

Tādējādi pieteicējs jebkurā gadījumā ir veicis manevru, kurš attiecīgajā ceļa posmā bija 

aizliegts un šādas darbības, citu citam sekojošu pārkāpumu izdarīšanu, nevar kvalificēt citādāk 

kā vien pārējo transportlīdzekļu vadītāju interešu ignorēšanu, un agresīvu braukšanu, jo visu 

vadītāju vēlēšanās ir nokļūt galamērķī pēc iespējas ātrāk,  tomēr pārējie transportlīdzekli 

brauca nepārtrauktā plūsmā, kas viennozīmīgi saistīts ar noteiktas minimālās distances 

ievērošanu. Savukārt pieteicēja dubultās apdzīšanas manevrs plūsmā braucošo 

transportlīdzekļu vadītājiem, lai neiekļūtu ceļu satiksmes negadījumā, neizbēgami liek 

samazināt braukšanas ātrumu, lai ieturētu drošu distanci. Šādas darbības likumdevējs, 

neatkarīgi no citu negatīvu seku iestāšanās, ir apzīmējis kā agresīvu braukšanu, un to novēršana 

acīmredzami ir LAPK 149.
4
panta trīspadsmitās  daļas mērķis.  

[11.7] Tiesas ieskatā ar agresīvu braukšanu automašīnu vadītāji nereti apdraud citu 

autovadītāju drošību. No dzīvē gūtajiem novērojumiem secināts, ka bieži, tikai pateicoties citu 

autovadītāju reakcijai un spējai savlaicīgi nobremzēt, tiek novērsta iespējamā automašīnu 

sadursme pie situācijām, kad agresīvie autovadītāji veic neatļautus un bīstamus manevrus. 
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Konkrētajā gadījumā pieteicēja kā agresīva braucēja sodīšanas mērķis ir likt viņam 

apzināties savas rīcības iespējamās sekas un potenciālo apkārtējiem radīto apdraudējumu, 

panākt, lai netiktu izdarīti jauni pārkāpumi. Proti, ja agresīvas braukšanas rezultātā notiktu 

satiksmes negadījums, tas būtu šādas braukšanas sekas, kuru novēršana vairs nebūtu iespējama. 

Savukārt novēršami ir tikai cēloņi. Sodot agresīvos braucējus par viņu izdarītajiem 

pārkāpumiem un norādot tiem uz viņu rīcības prettiesiskumu, pastāv iespēja, ka tādas negatīvas 

sekas kā automašīnu sadursme, neiestāsies. Līdz ar to tiesa atzīst par pamatotu Lēmumā minēto 

argumentu, ka jēdziens „agresīva braukšana” nevar būt saistīta ar avārijas situāciju izraisīšanu 

vai kādu citu negatīvu seku iestāšanos, šis jēdziens nav tulkojams burtiski, bet vērā ir ņemama 

tiesību normas jēga un mērķis. 

[11.8] Ievērojot minēto, tiesa atzīst, ka lietā ir pierādīts, ka pieteicējs 2008.gada 

10.martā pulksten 8:30, vadot automašīnu Rīgā, pa Jaunciema gatvi no Āliņģu ielas puses 

Sūnas salas virzienā, apdzina vairākus sastrēgumā kolonnā braucošus transportlīdzekļus, kā arī 

apdzina transportlīdzekli, kas jau veica apdzīšanas manevru, turklāt vietā, kur ir ierobežota 

redzamība, pārkāpjot ceļa zīmes Nr.319 „Apdzīt aizliegts” prasības un šķērsojot 920. ceļa 

apzīmējumu „Nepārtraukta līnija”, radot traucējumus pretim braucošajiem transportlīdzekļiem, 

kā arī ignorējot pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses, tādējādi izdarot LAPK 149.
4
panta 

trīspadsmitās daļas 1. un 2.punktā, 149.
9
panta pirmajā daļā, 149.

31
panta pirmajā daļā, 

149.
28

panta otrajā daļā un 149.
4
panta četrpadsmitajā daļā paredzētos administratīvos 

pārkāpumus. 

 

[12]  Tiesa secina, ka lietā ir pietiekami pierādījumu, kas apliecina pieteicēja vainu 

izdarītajā pārkāpumā. Konkrētajā gadījumā tiesa piešķir augstāku ticamības pakāpi lietā 

esošajiem pierādījumiem, proti, administratīvā pārkāpuma protokols, policijas inspektoru 

dienesta ziņojumi, pieteicējs sākotnējais paskaidrojums pie administratīvā pārkāpuma 

protokola, kas tika savākti neilgā laika periodā pēc notikuma, nekā pieteicēja vēlāk sniegtais 

lietas apstākļu izklāsts. 

 

[13] LAPK 35.pantā noteikts, ja persona ir izdarījusi vairākus administratīvos 

pārkāpumus, kas konstatēti vienlaicīgi, un tos izskata viena un tā pati institūcija (amatpersona), 

administratīvais sods tiek uzlikts tās sankcijas ietvaros, kura ir paredzēta par smagāko 

pārkāpumu. 

Tiesa identificē divus leģitīmus mērķus, kāpēc būtu jāpiemēro konkrēts administratīvais 

sods. Pirmkārt, mērķis, kas vērsts tieši uz pārkāpēja personību – lai audzinātu to likuma 

ievērošanas garā un atturētu viņu no tādām pat darbībām arī nākotnē, otrkārt, valsts un 

sabiedrības intereses, kas prasa no personas likumu ievērošanu vienlīdzīgi no visām personām. 

Tiesa konstatē, ka atbildētājs  saskaņā ar LAPK 149.
4
panta trīspadsmito daļu ir uzlicis 

pieteicējam nauds sodu 50 latu apmērā.  

Attiecībā uz piemēroto naudas sodu tiesa konstatē, ka pieteicējam piemērots minimālais 

attiecīgā LAPK panta sankcijā paredzētais naudas sods, turklāt tiesa atzīst, ka šajā gadījumā 

nav iespējams lemt par to, vai naudas sods ir nepieciešams un piemērots, jo sankcija neparedz 

nepiemērot naudas sodu vispār. Līdz ar to ir lemjams jautājums tikai par tā apmēru.  

Vērtējot pieteicējam piemērotā soda vajadzību, proti, to, vai šo mērķi var sasniegt ar 

mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, tiesa uzskata, ka mērķi – audzināt personu likuma 

ievērošanas garā, nevarēja panākt citiem, mazāk ierobežojošiem, līdzekļiem. 

Arī vērtējot samērīgumu, tiesa atzīst, ka piemērotais naudas sods ir samērīgs un atbilst 

pieteicēja izdarītajam administratīvajam pārkāpumam. 

Tādējādi, tiesa uzskata, ka atbildētāja Lēmums ir tiesisks un nav pamata tā atcelšanai, 

tāpēc pieteicēja pieteikums ir noraidāms. 

 

[14] Ņemot vērā iepriekš minēto tiesa atzīst, ka atbildētājs pieteicēja vainu ar lietā 

esošajiem materiāliem ir pierādījis un pieteicējs ir pamatoti sodīts par LAPK 149.
4
panta 

trīspadsmitās daļas 1. un 2.punktā, 149.
9
panta pirmajā daļā, 149.

31
panta pirmajā daļā, 
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149.
28

panta otrajā daļā un 149.
4
panta četrpadsmitajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, līdz ar 

to atbildētāja Lēmums ir atzīstams par tiesisku un pamatotu. 

Ievērojot minēto, tiesa atzīst, ka Lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu pieņemts 

ievērojot procesuālos un formālos priekšnoteikumus un atbilst materiālo tiesību normām, tāpēc 

tas atstājams spēkā, bet pieteicēja pieteikums noraidāms. 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 246.-

251.pantu, Administratīvā rajona tiesa  

 

nosprieda: 

 

M.P. pieteikumu par Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes 2008.gada 

25.aprīļa lēmuma Nr.1082 atzīšanu par prettiesisku un atcelšanu noraidīt.  

 

Tiesas spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā divdesmit dienu laikā no 

tā sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvajā rajona tiesā. 

 

Tiesnese                /paraksts/                                     I.Petrovska 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās rajona tiesas  

 

 

tiesnese_________________I.Petrovska 

 

Rīgā, 2009.gada 11.jūnijā. 
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