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Skaidrojumi. Viedokļi

Vainīguma prezumpcija
braukšanas ātruma
režīma ievērošanas
lietās

Diemžēl administratīvās tiesas
attiecībā uz braukšanas ātruma
režīma ievērošanas kontroli ir gandrīz
pilnībā atteikušās no nevainīguma
prezumpcijas un administratīvā procesa
pamatprincipa in dubio pro civis.
LL.M EDGARS DŽERIŅŠ
Foto: Boriss Koļesņikovs

Šajā rakstā, balstoties uz spēkā esošajiem tiesu spriedumiem, autors pierādīs, ka Ceļu policija (CP) lieto neatbilstošus radarus un nepiemērotās vietās, šo praksi masveidā piesedzot tikai ar vienu pierādījumu – administratīvā
pārkāpuma protokoliem pievienotajiem ziņojumiem. Tāpat rakstā tiks apskatīts arī trūcīgais tiesiskais regulējums
un tā tapšanas vēsture, vienlaikus piedāvājot autora ieteikumus situācijas uzlabošanai.
Latvijas situācija braukšanas ātruma kontroles lietās
gan no ceļu policijas (turpmāk tekstā “CP”, kaut patiesais nosaukums laika gaitā ir mainījies), gan tiesu, gan no
likumdevēja puses viens pret vienu atgādina Hansa Kristiana Andersena pasaku “Ķeizara jaunās drēbes.” Atgādināšu, ka šajā pasakā blēži ķeizaru ģērba it kā neredzamās
drēbēs. Neviens, t. sk. pats ķeizars, negribēja atzīties, ka
neko neredz, “jo citādi viņš taču nederētu savam amatam
vai arī būtu liels muļķis. Nevienas ķeizara drēbes nebija
guvušas tādu atzinību”. Visbeidzot kāds bērniņš iesaucās:
“Bet karalis taču ir kails!”
Šis bērniņš no pasakas varētu būt kāda interneta
komentāra autors, kurš situāciju Latvijā raksturoja ļoti
precīzi: “Nesaprotu, kam vajadzīgi radari? LAPK stāv
rakstīts, ka pietiek vien ar 1 menta liecību un protokolu,
lai personu sauktu pie atbildības – un pats nožēlojamākais ir tas, ka administratīvā tiesa to arī tā interpretē. Faktiski ir tā – ments apskatās uz šosejas, kurš tāds smukāks
autiņš, tur nost un saka: vecīt maucam uz 135k/h?! Tu,
protams, saproti un apzinies, ka labākajā gadījumā kurināji uz 110km/h, viņš saka man ar radaru viss uzņemts,
tā ka čiks vien ir. Tiesā tavi argumenti netiek ņemti vērā,
jo tiesa uzskata, ka tu esi ieinteresēts izvairīties no atbildības, bet menta argumenti ir neapgāžami, jo viņš nav
ieinteresēts nepatiesu liecību sniegšanā. Respektīvi, rodas

jautājums – vai administratīvā tiesa Latvijā vispār ir vajadzīga? Var tak noteikt, ka menta sastādīts protokols ir
galējs, neapstrīdams un stājas spēkā tā sastādīšanas brīdī?!
Domāju, ka ir pienācis laiks likvidēt administratīvo tiesu
(visas instances), jo, padziļināti pētot un analizējot visu
instanču tiesu praksi, reti ir sastopami lēmumi, kur tiesa
ir ņēmusi vērā personas argumentus un objektīvi vērtējusi pārkāpuma apstākļus pēc būtības.”1
Ar nožēlu jāatzīst, ka šis komentārs ir ļoti trāpīgs. Šis
raksts un komentārs bija iemesls apkopot autora pieredzi
un izpētīt visu tiesu praksi šajā lietu kategorijā. Tādēļ šajā
rakstā, balstoties uz spēkā esošajiem tiesu spriedumiem,
autors pierādīs, ka CP lieto neatbilstošus radarus nepiemērotās vietās, to visu masveidā piesedzot tikai ar vienu pierādījumu (kurš nemaz nav minēts Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa (LAPK) 243. pantā) – administratīvā
pārkāpuma protokoliem pievienotajiem CP ziņojumiem.
Tāpat rakstā tiks apskatīts arī trūcīgais tiesiskais regulējums
un tā interesantā tapšanas vēsture, radaru darbības pamatelementi un trūkumi uz konkrētu videoierakstu pamata,
tiesu prakse, fotoradaru jautājums, nobeidzot ar saviem
ieteikumiem situācijas uzlabošanai.
Autors iepriekš vēlas piebilst, ka viņam pašam pēdējo
piecu gadu laikā ir tikai viens brīdinājums par ātruma pārsniegšanu 8 km/h un nav neviena soda punkta.
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1. Braukšanas ātruma režīma ievērošanas
kontroles tiesiskais regulējums un tā vēsture
LAPK 243. panta otrā daļa noteic, ar kādiem līdzekļiem konstatē faktus, tostarp ar pārkāpumus ﬁksējošiem
tehniskiem līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas
mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas noteikšanai
izelpotajā gaisā, foto, video u. tml.). Zīmīgi, ka tiesu spriedumos minētais galvenais pierādījums – “CP ziņojums” –
šajā pantā nemaz nav minēts kā pierādījums.
Ceļu satiksmes likumā (CSL) par radariem ir viens
teikums – 43.4 pants: “Noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu Valsts policija kontrolē ar šim nolūkam paredzētām
mērierīcēm.” Savukārt likums nenosaka, ne kādas ierīces
drīkst lietot, ne arī to, kā tās lietojamas.
Interesants ir fakts, ka ar 2003. gada 8. jūlijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem CSL tika paredzēts: Ministru kabinets (MK) nosaka radariem izvirzītās prasības.
CSL 43.6 pantā attiecībā uz fotoradariem šī prasība
ir saglabāta, un secīgi ir pieņemti 2006. gada 22. augusta
MK noteikumi Nr. 694 “Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu
vai videoiekārtu) izmantošanas noteikumi”. Taču ar portatīvajiem radariem situācija ir daudz interesantāka, jo MK
noteikumi tapa ļoti dīvaini, novēloti un pēc tam šī prasība
pēc MK noteikumiem tika izslēgta no CSL.
Jau minētie grozījumi CSL tā 43.4 pantu izteica šādā
redakcijā: “Noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu kontrolē CP ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm, kas
atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.” Šie grozījumi paredzēja to stāšanos spēkā 2004. gada 1. janvārī.
Saskaņā ar šī likuma pārejas noteikumu otro punktu valdībai ne vēlāk kā līdz 2004. gada 1. jūlijam bija jāizdod šie
noteikumi, līdz ar to, vēlākais, no šā datuma radaru lietošana vadītāju sodīšanā bija nelikumīga, kamēr vien nebija
pieņemti MK noteikumi.
2005. gada 8. martā raksta autors nosūtīja iekšlietu un
satiksmes ministram iesniegumu, kurā norādīja, ka CP jau
gandrīz gadu prettiesiski lieto radarus. Dažas dienas vēlāk
intervijā televīzijā ministru prezidents A. Kalvītis apstiprināja, ka CP lieto radarus bez tiesiska pamata, tāpēc transportlīdzekļu vadītāji varēšot prasīt kompensācijas. Nedēļu
vēlāk – nākamajā valdības sēdē – tika pieņemti MK noteikumi – “Prasības braukšanas ātruma kontroles ierīcēm”.
Tajos bija pieci punkti, kuri bija pārrakstīti no CP instrukcijas par radariem. Noteikumi zaudēja spēku, jo attiecīgā
prasība tika izņemta no CSL.
Vienīgās prasības attiecībā uz radariem ir to veriﬁcēšana, kura nekādā veidā nav saistīta ar ātruma režīma ievērošanas kontroli. Praktiski veriﬁcēšana tikai konstatē faktu,
ka sterilos apstākļos radars precīzi nosaka ātrumu.
2007. gada 9. janvāra MK noteikumi Nr. 40 “Noteikumi
par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas
līdzekļu sarakstu” paredz, ka ātruma mērīšanas ierīces ir
pakļautas metroloģiskajai kontrolei un radariem tā veicama
reizi gadā. Savukārt 2006. gada 5. decembra MK noteikumi Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto
veriﬁcēšanu, veriﬁcēšanas sertiﬁkātiem un veriﬁcēšanas
atzīmēm” nosaka detalizētāku kārtību, par ko tiek izsniegta
veriﬁkācijas apliecība. Līdz ar to praksē šīs veriﬁcēšanas
neesamība būtībā ir vienīgais pamats, lai izbeigtu admi-
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nistratīvo lietvedību saskaņā ar turpmāk rakstā apskatīto
Administratīvās apgabaltiesas praksi.
Jāpiebilst, ka dažas būtiskas lietas noteica arī 2003. gada
30. decembra Iekšlietu ministrijas instrukcija Nr. 22 “Ceļu
policijas darba organizēšanas instrukcija”, taču tā ir zaudējusi spēku. Proti, instrukcijas 28. punkts paredzēja video
izmantošanu kā obligātu prasību slēptās metodes izmantošanā, bet 82. punkts paredzēja: “Aizliegts transportlīdzekļu
braukšanas ātrumu kontrolēt[..] pirms vai pēc apdzīvotas
vietas sākuma un apdzīvotas vietas beigu ceļa zīmes[..]”.
Spēkā esošajos Valsts policijas 2010. gada 22. februāra
noteikumos Nr. 5 “Dienesta pienākumu izpildes organizācija
un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes
uzraudzības jomā” ātruma kontrolei atvēlēti vien trīs punkti
(XI nodaļa). Tā, piemēram, 100. punkts nosaka, ka ātrumu
kontrolē ar radaru; 101. punkts paredz aizliegumu ātrumu kontrolēt vietās, kur mainās ātruma režīmi. Savukārt 102. punkts
reglamentē CP pienākumu uzrādīt vadītājam radara mērījumu, par to izdarot atzīmi protokolā (izņemot gadījumus,
kad tiek izmantota slēptā metode). 103. punkts (no nodaļas
par videosistēmu) nosaka: “Videosistēmu ieslēdz, uzsākot
dienesta pienākumu izpildi, un to aizliegts izslēgt visā patrulēšanas laikā līdz dienesta pienākumu izpildes beigām [..].”
Ja CP transportlīdzeklis nav aprīkots ar video, tad pārkāpuma
fakts tiks pamatots vienīgi ar CP teikto.
Līdz ar to var apgalvot, ka šobrīd nav nekādu prasību
attiecībā uz radariem un to lietošanu. Ātruma režīma ievērošanas kontrole balstās tikai uz policistu “ērgļa aci” un
godīgumu, par ko tiks runāts turpmāk.

2. Latvijā lietotie radari un to
raksturīgākās tehniskās īpatnības
Latvijā tiek lietotas šādas radaru iekārtas:
1) portatīvie radari (Stalker, Stalker II MDR un Iskra
1D);
2) stacionārie radari ar video funkciju (Stalker Dual un
Genesis II Select);
3) fotoradari (RobotMultiradarC).
Visi šie radari ir paredzēti lietošanai godīgiem un profesionāliem policistiem uz vienjoslas ceļiem ar ne pārāk
intensīvu satiksmi. Jau ilgu laiku notiek apjomīgs fotoradaru iepirkums, bet ar tiem vēl neﬁksē pārkāpumus.
Ļoti interesanta ir radaru ražotāju sniegtā informācija.
Ierobežotā apjoma dēļ apskatīšu tikai jaunāko radaru –
Stalker II MDR, kura lietošanas pamācībā sadaļā “Kā darbojas ātruma radars” teikts: “Ātrais režīms ļauj mērīt ātrumu
maziem, lielā ātrumā braucošiem objektiem, ko parasti nevarēja uztvert, jo lielāki objekti “aizsargā” mazākus objektus
pret parastiem ātruma mērītājiem. Klasisks piemērs ir sporta
auto, kas pabrauc garām lēnāk braucošam kravas automobilim. Ātrākā sporta automobiļa ātrumu, lai arī tas viennozīmīgi tiek pārsniegts, nevarēja izmērīt, jo lielākais kravas auto
pārtvēra uz mazo sporta automobili raidītos radara starus.”
Tātad radara ražotājs atzīst, ka iepriekšējie Stalker
radari, kurus vēl lieto mūsu CP, ir nelietojami. Šo problēmu
lieliski ilustrē divi videoieraksti ar Stalker Dual, kuri tiks
apskatīti nākamajā nodaļā.
Sadaļā “Traucējumi un to novēršana” minēts: “Dažādi
traucēkļi, gan dabīgi, gan cilvēka radīti, var novest pie
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nepareiziem mērījumiem vai sliktas radara darbības. Operatoram jāpatur prātā šeit minētie simptomi un jāveic
pasākumi problēmas novēršanai vai jāignorē nepareizi
mērījumi.” Pieminēšu tikai vienu apstākli no šīs sadaļas:
“Lietus absorbē un izkliedē radara signālu. Tas samazina
diapazonu un palielina iespēju iegūt lietus lāšu ātruma
mērījumus.” Diemžēl parasti ne policija, ne tiesa nevērtē
radaru lietošanas instrukcijas ar tajās minētajiem radaru
darbības trūkumiem un traucējumiem, kā arī nevērtē
radaru lietošanas vietu.
Valsts policijas 1999. gada 1. jūlija pavēlē par radariem bija minēti šādi radara darbību traucējoši apstākļi:
augstsprieguma vadi netālu no radara lietošanas vietas;
negaisa izlādēšanās (zibens); radara izmantošana spēcīga
lietus un sniegputeņa laikā; ieslēgtu dienasgaismas lampu
un luminiscējošu reklāmu esamība tuvumā; radara elektropadeves traucējumi un pat CP transportlīdzeklī esošais
ventilators un logu tīrītāji. Autora lietvedībā ir kāda lieta,
kur CP ātrumu it kā mērījusi uz Rīgas HES, kur visapkārt ir
augstpriegumu līnijas (kaut Stalker instrukcijā norādīts, ka
elektrolīnijas un transformatori rada traucējumus, nemaz
nerunājot par augstsprieguma līnijām).
Diemžēl šajā rakstā nav vietas iztirzāt visas izplatītākās
radaru kļūdas – antenas statījuma kļūda, “pāri skatīšanās”
kļūda, traucējoša transportlīdzekļa kļūda, kosinusa kļūda,
dubultā atlēciena kļūda, staru kūļa reﬂeksijas kļūda, ceļa
zīmes kļūda, radio traucējumu kļūda, traucējoša ventilatora
kļūda u. c. Ar šo informāciju var iepazīties populārā radaru
detektora ražotāja Escort interneta mājaslapā2.
Savulaik CP bijušais priekšnieks A. Jirgens žurnālā
“Auto”, informējot par perspektīvu lāzerradaru iegādi,
apstiprināja vēl joprojām aktuālo patiesību: “Lāzerradars
spēj precīzi konstatēt kāda konkrēta transportlīdzekļa
ātrumu intensīvā, blīvā satiksmē, kāda ir, piemēram, uz
Rīgas–Jūrmalas šosejas. Parastie radari, kā mēs sakām,
“jūk prātā”, rādot visu ko, tikai ne precīzi ﬁksētu ātrumu,
kas atbilst vienam automobilim. Lāzera stars ir šaurs un var
“trāpīt” konkrētam transportlīdzeklim.”3 Brīnumainā kārtā
CP vēl joprojām strādā ar doplera tipa radariem, nevis
lāzerradariem.
Maza piebilde par lāzerradariem, kuri it kā pretendē
uz precizitāti salīdzinājumā ar Stalker radariem. Kāda
žurnāla publikācijā4 tika apskatīts Eiropas lielākā automobiļu kluba – Vācijas ADAC – pētījums. Tajā ar atkārtotiem
mērījumiem tika konstatēts, ka lāzerradars pat stāvošām
automašīnām uzrāda ievērojamu ātrumu – 20–40 km/h, ja
radara darbības zonā ir cits transportlīdzeklis. Tika konstatēts, ka mērījumus ietekmē pat automašīnas krāsa.
Ir vēl arī dažādas dzīves situācijas. Piemēram, iebraucot
Rīgas centrā pa Krasta ielu, ir trīs joslas un beidzas atļautais ātrums 70 km/h. Ja pa pirmo joslu brauc autobusi un
kravas automašīnas ar piekabēm, tad, braucot pa otro un
trešo joslu, nemaz nav iespējams redzēt to, ka vairs nedrīkst
braukt ar 70 km/h. Attiecīgām zīmēm ir jābūt izvietotām
virs katras joslas, lai izvairītos no šādiem pārpratumiem.
Identiski var notikt uz vienjoslas ceļiem pie atļautajiem 90
km/h, apdzenot ar 80 km/h braucošu baļķvedēju.

3. Radara darbības praktiskais apskats
uz videoierakstu pamata
Uzskatāmas ilustrēšanas nolūkos sākšu ar konkrētiem
piemēriem no reālām lietām, kurās esošie videoieraksti

lieliski parāda galveno radaru problēmu Latvijā – CP lieto
nepiemērotus radarus nepiemērotās vietās un melo par
patiesajiem lietas apstākļiem. Diemžēl parasti videoieraksti
netiek veikti (lai vienīgais pierādījums būtu tikai CP teiktais) vai pēc tam pazūd (parasti mistisku tehnisku iemeslu
dēļ, kuri pat nav reģistrēti). Videoieraksti gan nav ideālā
kvalitātē, jo policija pretēji likuma prasībām nenodrošināja
to kopiju izsniegšanu (videoieraksti ir pārﬁlmēti no TV
ekrāna).
Video 1 (http://ijurists.lv/stalker1.wmv)
CP uz M.R. vārda sastādīja divus protokolus – par
braukšanu ar ātrumu 135 km/h pa Krasta ielu atļauto 70
km/h vietā un par bēgšanu no policijas. Tomēr videoierakstā
(Stalker Dual VHS) ir redzams pavisam kas cits – atšķirīgs
no abos protokolos ﬁksētā.
Tātad attiecībā uz ātrumu ierakstu 11:20:30 redzams, ka
uz Krasta ielas tālumā aiz koka parādās motocikls, bet uz
paralēlā ceļa, kurš ved gar Lido, parādās busiņš. 11:20:34
ierakstā parādās ātrums 33 km/h (apakšējā labajā stūrī pie
burtiņa “T” – “Target” (mērķis)). Tāds ātrums saglabājas
līdz pat brīdim, kad motocikls pabrauc garām CP un CP
uzsāk pakaļdzīšanos. Pašsaprotami, ka tas nav motocikla
braukšanas ātrums. Tas ir pa blakus ceļu braucošā busiņa
ātrums, jo radars vienmēr uztver lielāko objektu, kas atstaro
labāko signālu. Kamēr šis busiņš atrodas radara darbības
zonā, radars pa Krasta ielu braucošos transportlīdzekļus
vispār “neķer”. Pārējais videoieraksts lieliski parāda, ka
radara rādījums mainās ik sekundi, un nav saprotams, uz
kuru no transportlīdzekļiem, kas brauc pa sešām joslām,
katrs mērījums attiecas radara vismaz viena kilometra darbības zonā (Stalker “ķer” abos virzienos braucošos transportlīdzekļus un, darbojoties ar pilnu akumulatoru pārredzamā vietā, līdz pat trim km). Ar RP GPP KPP 2007. gada
3. novembra lēmumu Nr. 2509 tika izbeigta pret M.R. ierosinātā lieta par ātruma pārsniegšanu.
Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2007. gada
13. septembra lēmumu lietā Nr. P-129136207/9 tika izbeigta
administratīvā lietvedība pret M.R. par bēgšanu no CP, jo
tika pierādīts, ka policisti meloja par motocikla stādināšanu. Ja nebūtu šī videoieraksta, pastāvēja ļoti liela iespēja,
ka M.R. tiktu sodīts par abiem pārkāpumiem.
Video 2 (http://ijurists.lv/stalker2.wmv)
Arī šis video tapa, safabricējot pret motociklistu lietu par
bēgšanu no CP (ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas
tiesas 2007. gada 30. jūlija lēmumu lietā Nr. P131056807
administratīvais process pret A.G. tika izbeigts, atkal tikai
pateicoties videoierakstam).
Tātad motociklists brauca ar aptuveno ātrumu 75 km/
h (atļautais 70 km/h) pa Bauskas šoseju. Motociklists šajā
brīdī nepārkāpa ātrumu, jo gaidīja brīvu ceļu braukšanai
uz viena riteņa. Pretimbraucošais CP nolēma bez iemesla
apturēt šo motociklistu, bet vienkārši nebija spējīgs to
panākt, jo vēlāk tika pārsniegts ātrums. Šajā lietā, līdzīgi kā
iepriekšējā, videoierakstā nevienu reizi nepazuda SRN burti,
kas arī nozīmē, ka skaļrunis nevienu reizi netika lietots. Tas
arī nebūtu bijis iespējams, jo CP darbinieks brauca viens
pats, automašīnai bija manuālā ātrumkārba, CP lietoja portatīvo rāciju, lai izsauktu palīdzību, kā arī, mēģinot fokusēt
videokameru, izbīdīja to, sabojājot pusi ieraksta.
Tātad pie CP mašīnas braukšanas ātruma līdz pat 150
km/h (burtiņš “P” videoieraksta apakšējā labajā malā
nozīmē “Patrol” – CP transportlīdzekļa braukšanas ātrums)
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CP darbinieks stūrēja, pārslēdza ātrumus, lietoja rāciju un
darbojās ar kameru, kas viņam liedza iespēju vēl lietot skaļruni. Videoieraksta beigās ir redzams, kā CP notriec motociklistu, kurš, neko nenojauzdams, piebrauca pie drauga
bāra un taisījās apstāties.
Šis video tiek pārﬁlmēts no TV ekrāna tā laika Rīgas CP
priekšnieka N.K. klātbūtnē. Ieraksta 00:17 minūtē raksta
autors jautā N.K., uz kuru transportlīdzekli attiecas kurš
ātrums. Viņš atbild, ka “neviens jau netaisās šinī intensīvajā
plūsmā, kad visi brauc vienādā ātrumā, spriest, kuram kurš
ātrums” (kaut patiesībā ir redzami tikai daži transportlīdzekļi). Tikai neatbildēts ir jautājums: ko policija tur vispār
dara!? Un ko CP vispār ar tādiem radariem dara uz Krasta
ielas, uz Salu tilta, uz Zemitānu tilta, uz Jūrmalas šosejas,
kur kustība notiek pa trim joslām katrā virzienā un ir tiešām
intensīva!? No ieraksta 04:02 minūtes ir lieliski redzams, ka
radars motociklu praktiski vispār “neķer”. Šobrīd motociklists tiešām jau pārsniedz ātrumu, bet radars to neuzrāda,
kaut arī motocikls atrodas pašā CP automašīnas priekšā.
04:08 “T” rāda 56 km/h, kas acīmredzami nav motocikla
ātrums. Visdrīzāk, ka tas ir pretimbraucošā mikroautobusa
ātrums. Tālāk ir redzams, ka, mikroautobusam pabraucot
garām, radars vispār neﬁksē motocikla braukšanas ātrumu,
jo motocikls ir pārāk mazs un radaram ir grūtības to uztvert,
kārtējo reizi apliecinot, ka mīts ir CP izteiktā teorija: radars
uztver ātrāko transportlīdzekli.

4. Tiesu prakse braukšanas ātruma
režīma ievērošanas lietās
Visa administratīvo tiesu prakse ātruma režīma ievērošanas lietās balstās uz diviem pamatpostulātiem – policisti
nekad nemelo un nekļūdās, bet vadītāji, apstrīdot protokolus un lēmumus, tikai izvairās no atbildības5. Interesanti ir tas, ka administratīvā tiesa objektīvās izmeklēšanas
ietvaros parasti pat nemēģina iegūt pierādījumus apstākļiem, kas būtu par pamatu, lai apšaubītu policistu teikto vai
norādītu uz viņu kļūdām. Šis fakts kontekstā ar nākamajā
nodaļā esošajiem labvēlīgajiem spriedumiem parāda situācijas absurdumu – labvēlīgu iznākumu var panākt tikai tad,
ja policisti safabricējuši lietu uzkrītoši rupji.
Kopš 2007. gada 1. janvāra visi administratīvo tiesu
spriedumi ir pieejami tiesu portālā www.tiesas.lv. Galīgā
instance braukšanas ātruma ievērošanas lietās ir Administratīvā apgabaltiesa (līdz 2009. gada 1. janvārim bija arī
kasācijas instance, bet lietu pēc būtības tāpat beidza skatīt
apgabaltiesa). Administratīvajā apgabaltiesā tiek noraidīti visi pieteikumi, nediskriminējot ne pēc iesniedzēja
dzimuma, ne vecuma, ne reliģiskās pārliecības, ne pārstāvja, ne arī uz kādiem citiem pamatiem:
- 2007. gadā – 16 spriedumi, visi pieteikumi noraidīti;
- 2008. gadā – 26 spriedumi, divi pieteikumi apmierināti tikai tāpēc, ka radariem nebija derīga veriﬁcēšanas
sertiﬁkāta;
- 2009. gadā – 29 spriedumi, viens pieteikums apmierināts. Šis izņēmums ir aplūkošanas vērts. Proti, 2009. gada
16. novembra spriedums lietā Nr. A42399007 ir visnotaļ
savāds, jo vadītājs bez iebildumiem bija parakstījis administratīvā pārkāpuma protokolu. Tradicionāli apgabaltiesa
noraida visus pieteikumus arī gadījumos, kad autovadītājs
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noliedz savu vainu un protokolā ieraksta “nepiekrītu.” Šis
spriedums ir arī pretējs visiem citiem gan šī sastāva tiesnešu
iepriekšējiem spriedumiem, gan visas tiesas spriedumiem.
- 2010. gadā – 52 spriedumi, tikai divi pieteikumi
apmierināti.
Statistika ir graujoša. Secinājums ir tikai viens – pārsūdzēt lēmumus par sodu ātruma pārsniegšanas lietās ir
bezcerīgi (nākamajā nodaļā būs runa par pozitīvām pārmaiņām Administratīvās rajona tiesas līmenī).
Jāpiebilst, ka Administratīvā apgabaltiesa uzkrāja pieredzi un ar laiku kļuva par profesionālu tiesu. Autoram
pašam ir pozitīva pieredze šajā tiesā citu kategoriju lietās,
pirms šīs lietas no 2009. gada 1. janvāra tika nodotas vispārējās jurisdikcijas tiesām. Piemēram, bēgšana no CP6,
atteikšanās no narkotisko vielu pārbaudes7, atteikšanās no
alkohola ietekmes pārbaudes8, transportlīdzekļa vadīšana
alkohola reibumā9. Viena varbūtība šiem spriedumiem
ātruma lietās varētu būt nevēlēšanās atzīt, ka visa judikatūra šajā lietu kategorijā ir zem katras kritikas, ko autors
pierādīs turpmākajās nodaļās ar spēkā esošiem spriedumiem un konkrētajā lietās esošiem pierādījumiem.
Vietnē www.tiesas.lv pieejamo spriedumu analīze
parāda arī citas interesantas lietas, piemēram, kāda tiesnese 2007. gadā taisījusi trīs spriedumus10. Visas lietas ir
identiskas, bet tikai pirmais spriedums ir labvēlīgs, turklāt
diametrāli pretējs visiem citiem šīs tiesneses spriedumiem
līdzīgās lietās. Tiesas arhīvā konstatēju, ka visās trijās lietās
vadītāji protokolā norādīja, ka nav izdarījuši pārkāpumu un
nevienā lietā nebija videoieraksta.

5. Jaunākā tiesu prakse braukšanas
ātruma režīma ievērošanas lietās
Pirms vairāk nekā desmit gadiem tiesa kādā spriedumā
visnotaļ pamatoti norādīja: “Tā kā uz radara bijis redzams
tikai skaitlis “86” bez citām transportlīdzekli identiﬁcējošām
pazīmēm, tiesa uzskata, ka nav pamata apgalvojumam, ka
radara rādījums attiecies tieši uz G.Č. automašīnas braukšanas ātrumu. Bez tam tiesas sēdē netika gūti pierādījumi
tam, ka minētais radara radītājs ﬁksēts tieši laikā, kad
garām braukusi G.Č. automašīna.”11 Autora pieredzē līdz
Administratīvās tiesas izveidošanai šāda tiesu prakse nebija
retums. Tādiem vajadzētu būt visiem spriedumiem, un tad
CP būtu spiesta pildīt pierādījumu vākšanas pienākumu.
Konkrētajā lietā CP bija piemērojis piecu latu naudas
sodu par ātruma pārsniegšanu uz Jūrmalas šosejas darba
dienas beigās, kad visās trijās joslās bija intensīva satiksme.
CP ziņojumā norādīja jau ierastos faktus: “Tas bija vienīgais
transportlīdzeklis uz ceļa, tāpēc kļūdīties nebija iespējams.”
Ar šo izplatīto frāzi paši CP atzīst, ka var kļūdīties, ja ir
vairāk par vienu transportlīdzekli.
Tālāk vēlos apskatīt jaunākos piemērus no autora personīgās pieredzes pēdējo divu gadu laikā, lai viss neliktos tik
bezcerīgi, kā tas diemžēl patiesībā ir. Turpmāk tiks apskatīti
būtiskākie fakti no četrām lietām, kur četri tiesneši no trim
Administratīvās rajona tiesas tiesu namiem atzina policijas
lēmumus par nepamatotiem (no šiem četriem spriedumiem
tikai pēdējais nav stājies spēkā, jo policija to pārsūdzēja).
Šie fakti un situācijas apraksti ir būtiski, lai ilustrētu, kā top
pierādījumi.
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1) Administratīvās rajona tiesas 2009. gada 5. novembra
spriedums lietā Nr. A42507508
Šajā lietā tika izmantota viena no CP standartfrāzēm:
“Dotais transportlīdzeklis acīmredzami lielākā ātrumā visus
apsteidza pa trešo joslu.” Protokols tika sastādīts par to, ka
J.L. ar automašīnu BMW brauca pa Ulmaņa gatvi (no Jūrkalnes ielas) ar ātrumu 121 km/h pie atļautajiem 50 km/h.
J.L. tika atņemtas tiesības uz sešiem mēnešiem. Pēc sūdzības
iesniegšanas CP G.B. uzrakstīja ziņojumu, ka automašīna
BMW brauca pa Jūrmalas šosejas trešo joslu. Kuram gan
rastos šaubas, ka BMW brauc pa trešo joslu un pārsniedz
ātrumu? Taču, safabricējot pierādījumus, G.B. piemirsa kādu
“niansi” – starp Ulmaņa gatves pirmo joslu uz nobrauktuves
no Jūrkalnes ielas un Jūrmalas šosejas trim joslām ir metāla
barjera, kuras vienā pusē atļauts braukt ar 50km/h, bet
otrā – ar 70 km/h. Ja J.L. būtu braucis pa Jūrmalas šoseju ar
atļautajiem 70 km/h, tad par to nemaz nav paredzēta tiesību
atņemšana. Lieki piebilst, ka J.L. sešus mēnešus palika bez
tiesībām par neizdarītu pārkāpumu, bet viņam neviens pat
neatvainojās, un G.B. pat rājienu nesaņēma.
2) Administratīvās rajona tiesas 2010. gada 28. jūnija
spriedums lietā Nr. A42960109
2009. gada 5. maijā R.Z. uz M.S. vārda sastādīja protokolu par braukšanu pa Maskavas ielu ar ātrumu 76 km/h
pie atļautajiem 50 km/h. M.S. tika apturēts 50 m aiz ātruma
ierobežojuma zīmes “50” (iepriekš bija atļauts 70 km/h).
M.S. protokolam nepiekrita. Viņam tika izsniegta protokola kopija. Tiesā pierādījās pierādījumu falsiﬁkācijas
fakts – CP protokola eksemplārā parādījās nezināmas personas nezināmā laikā izdarīts ieraksts, ka protokolam pievienots ziņojums. Savukārt ziņojumu otrs policists R.Š.
uzrakstīja ar atpakaļejošu datumu (protokola sastādīšanas
dienu) pēc mūsu sūdzības iesniegšanas 2009. gada 4. jūnijā,
jo ziņojumā bija aprakstīti mūsu sūdzībā norādītie iebildumi, par kuriem mēnesi pirms sūdzības iesniegšanas CP
nevarēja zināt. Manipulācijas ar pierādījumiem, visdrīzāk,
notika ar lēmuma autora atbalstu (pēc sūdzības iesniegšanas lietas materiāli atradās tieši pie viņa, un tikai viņš
varēja norādīt ziņojuma autoram, kas rakstīts sūdzībā un
kā būtu noformējums ziņojums, kā arī to ar atpakaļejošu
datumu pievienoja lietai). Dīvainā kārtā (tas tiešām ir rets
izņēmums) Valsts policijas iekšējās drošības birojs atzina,
ka šo trīs policijas darbinieku rīcībā saskatāmas disciplinārpārkāpuma pazīmes (taču, kamēr spriedums stājās spēkā,
jau bija iestājies noilgums policistu sodīšanai).
3) Administratīvās rajona tiesas 2010. gada 24. augusta
spriedums lietā Nr. A42698708
M.B. tika sastādīts protokols par to, ka viņš ar automašīnu BMW 320 ir braucis ar ātrumu 173 km/h. Taču pats
M.B. konkrētajā vietā un laikā nemaz neatradās, bet viņa
automašīnu CP evakuēja no viesu nama pagalma. Acīmredzot protokols uz M.B. vārda tika sastādīts tikai tāpēc,
ka viņš bija šīs evakuētās automašīnas īpašnieks, savukārt
CP notikumu apraksts bija ļoti “ticams”: CP esot braukuši
ar ātrumu 83 km/h, bet automašīna BMW “320” brauca
pretim ar ātrumu 173 km/h. Pie summārā ātruma 256 km/
h abas automašīnas viena otrai tuvojās ar 71 m sekundē.
Turklāt tas notika garā līkumā. Videoierakstā ir redzams,
ka tālumā parādās nenosakāmas krāsas un markas automašīna, kuras logā spīd saule, un nevar pat redzēt, cik cilvēku
ir šajā automašīnu. Tas netraucēja CP A.A. un R.R. uzrakstīt identiskus ziņojumus.

Pēc autora domām, pie summārā ātruma 71 m sekundē
nevar saskatīt automašīnas modeļa nosaukumu “320”, kas
konkrētā gadījumā pat nebija uzrakstīts uz automašīnas
virsbūves. Nobeigumā CP darbinieku priekšnieks M.L.
sagatavoja “Protokolu par uzrādīšanu atpazīšanai pēc fotogrāﬁjas”, kurā viņš jau iepriekš bija visu ierakstījis, t. sk.
pareizās atpazīstamās bildes numuru.
4) Administratīvās rajona tiesas 2011. gada 16. februāra
spriedums lietā Nr. 142012209
Šis spriedums ir ievērojams ar to vien, ka tajā apstiprināta visiem zināma, bet tiesās diemžēl pārāk bieži aizmirsta
patiesība (12. punkta trešā rindkopa): “fakts, ka ziņas
sniegusi valsts amatpersona, konkrētajā gadījumā Valsts
policijas darbinieki, pats par sevi nenozīmē, ka šīs ziņas ir
patiesas.”
Tātad 2009. gada 27. jūnijā CP A.E. un R.Ņ. brauca
ar dienesta automašīnu “Volvo”. Šajā dienā A.E. uz J.A.
vārda sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolus Nr.
PA645815 un Nr. PA645816, kuri balstās uz triju CP ziņojumiem (papildus divus CP ziņojumus rakstīja arī S.K. Protokola autora ziņojumam pat pievienota shēma). Ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2009. gada 20. jūlija lēmumu
lietā Nr.128050909 J.A. tika atzīts par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā saskaņā ar LAPK 149.5 panta
ceturto daļu (bēgšana no CP).
Izskatot lietu par ātruma pārkāpšanu, autors lūdza tiesu
pieprasīt GPS izdrukas no CP automašīnas. Uz tiesas pieprasījumu tika saņemta GPS izdruka no A.E. un R.Ņ. dienesta
automašīnas “Volvo” par tās pārvietošanos notikuma laikā.
No GPS izdrukas ir nepārprotami redzams, ka CP nemaz
nav braukuši vietā, kur saskaņā ar A.E. dienesta ziņojumu
un tam pievienoto shēmu esot stādināts J.A.! Turklāt visi
trīs ziņojumi burts burtā bija identiski.
Kādā citā lietā12 ziņojumā, kā parasti, bija ierakstīta
standarta frāze: “Tas bija vienīgais transportlīdzeklis, tāpēc
nevarēja kļūdīties.” E.R. 2006. gada 29. jūlijā (sestdien)
brauca uz Jūrmalu plkst. 18.33. Autors E.R ieteica pieprasīt
VAS “Latvijas valsts ceļi” izdruku par transportlīdzekļu
plūsmu tajā vietā un laikā. Saskaņā ar VAS sniegto izdruku
šajā laikā (18.00–19.00) Jūrmalas virzienā aizbrauca 4075
transportlīdzekļi, tas ir, 67,9 transportlīdzekļi minūtē jeb
1,13 transportlīdzekļi sekundē. Izrādījās, ka Jūrmalas šoseju
ceļā uz jauno izpildītāju koncertu “Jaunais vilnis” mēroja
tūkstošiem transportlīdzekļu un radara darbības zonā visu
laiku atradās vairāki simti transportlīdzekļu. Tiesa izbeidza
lietvedību pret E.R.

6. A.P. lieta (administratīvā lieta
Nr. A42202304) kā uzskatāms
apliecinājums, ka tiesu prakse ātruma
režīma ievērošanas lietās balstās uz
nepareiziem un nepamatotiem pieņēmumiem
Šī lieta šobrīd atrodas Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lieta
Nr. 28027/08) sakarā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.
panta pārkāpumu (tiesības uz taisnīgu un objektīvu tiesu).
Tātad 2004. gada 3. augustā uz A.P. vārda tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka viņš
plkst. 00.10 esot vadījis motociklu Rīgā, pa Zemitānu tiltu
ar ātrumu 200 km/h pie atļautā 50 km/h. Pieļaujamais minimālais ātrums 193 km/h, ātrums ﬁksēts ar mērierīci Stalker,
ar slēpto metodi. A.P. šajā laikā brauca kopā ar trim citiem
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Skaidrojumi. Viedokļi
motociklistiem. Pie Zemitānu tilta nobrauktuves patrulēja
trīs CP darbinieki. Visus motociklistus apturēja CP un tika
sastādīti četri administratīvā pārkāpuma protokoli. Visi
motociklisti lēmumus pārsūdzēja.
Protokolu sastādīšanas dienā tika uzrakstīts tikai viens
ziņojums pie J.C. protokola. Ziņojumā CP norādīja: “Pērnavas ielas virzienā brauca automašīna, kuru ar 200km/h
apdzen motocikls Yamaha.” Pēc sūdzību iesniegšanas visi
CP darbinieki rakstīja ziņojumus. Visos ziņojumos tagad
parādījās viena un tā pati frāze (lai tiesai nerastos šaubas, ka
radara ﬁksētais ātrums tiešām attiecas uz konkrēto motociklu): “Motocikls brauca tiltā viens pats pa vidējo joslu
un tiltā arī neatradās neviena mašīna vai motocikls, tādēļ
kļūdīties mērījuma nolasījumā nebija iespējams.” Dīvainā
kārtā tieši tajā pašā laikā pa tiltu brauca vēl trīs motocikli.
Visu motociklistu lietas un tajās esošie pierādījumi
saskaņā ar APL 151. pantu ir attiecināmi uz visām četrām
lietām, jo tie pierāda, ka policisti par konkrēto vietu un
laiku sastādījuši melīgus ziņojumus. Tiesas neuzskatīja arī
par trūkumu slēptās metodes izmantošanas gadījumā obligāti nepieciešamā videoieraksta neesamību (tolaik spēkā
esošā Iekšlietu ministrijas instrukcija par ceļu policijas
darba organizēšanu gan noteica šāda video obligātumu).
Izskatot lietu Administratīvajā apgabaltiesā, autors
lūdza tiesu pieprasīt visu pārējo trīs motociklistu administratīvās lietas, jo visi brauca vienā un tajā pašā vietā un laikā.
Saņemtie materiāli acīmredzami šokēja pašu tiesu. Kaut
tiesa uzskatīja par nepieciešamu pieprasīt trīs pārējās lietas,
tomēr nevēlējās vērtēt šajās lietās esošos pierādījumus, jo
tie ne tikai pierāda, ka visi šie četri motociklisti tika sodīti
bez pierādījumiem uz apšaubāmas ticamības ziņojumu
pamata, bet arī pilnībā pašos pamatos sagrauj visas šīs lietu
kategorijas tiesu prakses pamatpostulātus. Identiski rīkojās
arī Administratīvo lietu departaments, norādot, ka tās ir
citas lietas un uz izskatāmo lietu neattiecas. Taču patiesībā visas šīs lietas būtu jāizskata no jauna saskaņā ar APL
39. nodaļu.
Interesanti, ka S.S. gadījumā ar Senāta Administratīvo
lietu departamenta 2007. gada 12. decembra spriedumu
lietā Nr. 42176604 Administratīvās apgabaltiesas spriedums tika atcelts, konstatējot iepriekš minētās pretrunas
(10. punkta ceturtā rindkopa): “Senāts atzīst, ka tiesa spriedumā nav sniegusi vērtējumu minētajiem apstākļiem, kas
ir pretrunā ar policijas darbinieku norādīto dienesta ziņojumos un liecībās tiesā, ka pieteicējs pa tiltu brauca viens.
Tādējādi tiesa spriedumā nav novērsusi lietā esošās pretrunas.” Administratīvā apgabaltiesa, skatot lietu atkārtoti,
ar 2008. gada 17. jūnija spriedumu atkal noraidīja pieteikumu, bet ar Administratīvo lietu departamenta 2008. gada
19. novembra rīcībsēdes lēmumu tika atteikts ierosināt
kasācijas tiesvedību.

7. Par nevainīguma prezumpciju
No iepriekš apskatītās tiesu prakses izriet, ka Latvijā
transportlīdzekļu vadītāji tiek uzskatīti par vainīgiem tikai
tāpēc vien, ka CP sastādījusi protokolu, neņemot vērā, ka
vadītājs nepiekrīt protokolam. Turklāt konstitucionālo
tiesību un APL nostiprināto tiesību izmantošana viennozīmīgi tiek traktēta kā mēģinājums izvairīties no atbildības.
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Ja vadītāja rīcībā nav pierādījumu par pretējo, nekad netiek
apšaubītas CP liecības.
Lai gan šajā rakstā minētie fakti liecina par pretējo, tiesa
nepiemēro Satversmes 92. pantā nostiprināto nevainīguma
prezumpciju un administratīvā procesa pamatprincipu – in
dubio pro civis13. Tā vietā tiek piemērots jauns princips –
semper pro vigiles14, in dubio pro vigiles (vienmēr par labu
CP, šaubu gadījumā par labu CP). No šī principa ir attīstījies
cits pamatprincips – “ja policists ir sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolu, tātad vadītājs nepārprotami ir
vainīgs” – pilnībā izslēdzot iespēju, ka CP vai radars jebkad
var kļūdīties.
Senāta Administratīvo lietu departaments 2009. gada
3. marta spriedumā lietā Nr. SKA-48/2009 nosprieda:
“Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 92. pantā nostiprinātajai nevainīguma prezumpcijai jāpierāda ir personas
vaina pārkāpuma izdarīšanā, nevis nevainīgums. Proti,
nevainīgums tiek prezumēts, ja nav pierādījumu par
pretējo. Ja persona tiek atzīta par vainīgu pārkāpuma izdarīšanā, lai gan lietā nav pierādījumu, kas pierādītu tās vainu,
tiek pārkāpta nevainīguma prezumpcija.” Lielisks un pamatots spriedums, kā jau daudzi šīs tiesas spriedumi. Tikai nav
saprotams, kāpēc šāda pieeja tiek piemērota izlases kārtībā
un netiek attiecināta uz ātruma pārkāpšanas lietām.
Kādā citā Senāta Administratīvo lietu departamenta
2007. gada 28. februāra spriedumā lietā Nr. SKA-80/2007
norādīts: “Administratīvā apgabaltiesa [..] bez vērtējuma
atstāja administratīvā pārkāpuma protokolā J.M. nepārprotami norādīto – “es automobili nevadīju”.” Autora ieskatā,
ir tikai viens veids, kā iztulkot vadītāja nepiekrišanu protokolam – vadītājs nav izdarījis pārkāpumu, bet policijai jāiesniedz objektīvi pierādījumi par pretējo. Autors uzskata, ka
arī tad, ja vadītājs ir vainīgs un nepiekrīt protokolam, tāpat
ir jābūt objektīviem pierādījumiem.
Ja ir strīds un pretējs viedoklis, tad spriedumiem ir jālīdzinās Administratīvās apgabaltiesas 2006. gada 16. janvāra
spriedumam lietā Nr. A42104504 (16. punkts), kur tiesa
nevarēja novērst pretrunas policistu un vadītāja sniegtajās
liecībās: “Administratīvā soda, tāpat kā jebkura cita soda
piemērošanā, ir jārīkojas atbilstoši nevainīguma prezumpcijai: šaubas, ko nevar novērst, ir iztulkojamas par labu
sodāmajai personai. Līdz ar to ir pamats atzīt par nepamatotu un atceļamu pārsūdzēto administratīvo aktu, ar kuru
V.M. piemērots sods.”15 Te gan jāatzīmē, ka šāda satura
spriedums šajā tiesā ir retums.
Diemžēl administratīvās tiesas attiecībā uz braukšanas
ātruma režīma ievērošanas kontroli ir gandrīz pilnībā
atteikušās no nevainīguma prezumpcijas un administratīvā procesa pamatprincipa in dubio pro civis. CP liecības
netiek apšaubītas ar vienu pamatojumu – policists ir devis
zvērestu ievērot likumu. Savukārt vadītāji, apstrīdot protokolu un iesniedzot sūdzības, tikai izvairās no atbildības.
Par izvairīšanos skaidrs – no Satversmes 1. un 92. panta
vajag izsvītrot, kā arī no APL un LAPK izslēgt CP protokola
apstrīdēšanas iespēju. Taču par CP godīgumu un zvērestu ir
vērts parunāt sīkāk.
Diemžēl tiesas attaisno arī videoieraksta – visobjektīvākā pierādījuma – neesamību gadījumos, kad tā obligātums ir noteikts policijas iekšējos aktos. Kādā lietā tiesa,
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atsaucoties uz Senāta Administratīvo lietu departamenta
2007. gada 27. decembra spriedumu lietā Nr. SKA-540,
nosprieda16, ka obligātā videoieraksta neesamība nav
nekāds trūkums vadītāja sodīšanai pat tad, kad vadītājs
nepiekrīt pārkāpuma faktam.
Protams, ka Latvijā ir daudz pieklājīgu, zinīgu un profesionālu ceļu policistu, tomēr, kā redzams no iepriekš apskatītajiem spriedumiem, ir arī neprofesionāli un negodprātīgi
policijas darbinieki. Tāpēc uzskatu, ka nav pamatota vadītāju saukšana pie atbildības, balstoties tikai uz CP ziņojumiem.
Noslēdzot jautājumu par nevainīguma prezumpciju,
autors vēlas citēt CP secinājumu jau minētajā M.R. lietā ar
Stalker Dual VHS, kur motociklistam sastādīja protokolu
par 135 km/h, bet video uzrādīja 33 km/h. Tātad Rīgas pilsētas GPP KPP 2007. gada 3. novembra lēmumā minēts:
“Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar principu,
kas izriet no administratīvajām tiesībām kā publiskajām
tiesībām un nosaka, ka visas šaubas lietā vērtējamas par
labu indivīdam, RGPP KPP uzskata, ka M.R. saukšana pie
administratīvās atbildības [..] ir atceļams un administratīvā
lietvedība izbeidzama.” Autora ieskatā, tādiem ir jābūt CP
lēmumiem visās lietās, kur vadītājs noliedz savu vainu un
CP nav objektīvu pierādījumu par pārkāpuma izdarīšanu.

8. Fotoradaru problēma
Autors vairākkārt ir interesējies, kāpēc par fotoradaru
ﬁksētajiem pārkāpumiem tiek sodīti transportlīdzekļu īpašnieki, ja LAPK 149.8 pants konkrēti nosaka: uzliek naudas
sodu transportlīdzekļu vadītājam. No šī panta konkrēti
izriet, ka policijai pēc foto ir jānoskaidro transportlīdzekļa
vadītājs un jāsoda tas (gadījumā, ja transportlīdzekļa īpašnieks nesniedz informāciju, viņam piemēro naudas sodu
no 30 līdz 100 latiem saskaņā ar LAPK 149.4 panta devīto
daļu) vai arī jāgroza tiesiskais regulējums.
Latvijas Republikas tiesībsarga 2009. gada 7. septembra
atzinumā Nr. 6-8/805 pamatoti norādīts: “Paziņojums par
nesamaksāto naudas sodu, kas pēc būtības ir lēmums [..],
tiešā veidā rada tiesiskas sekas trešajai personai – transportlīdzekļa īpašniekam.” APL 79. panta otrā daļa nosaka:
“Privātpersona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts ierobežo un kura administratīvajā
procesā nav bijusi pieaicināta kā trešā persona, var šo administratīvo aktu apstrīdēt.”
Arī jaunais tiesībsargs Juris Jansons ir līdzīgās domās,
atzīstot, ka esošais regulējums ļauj sodīt tos, kuri nav izdarījuši pārkāpumu, aicinot grozīt soda piemērošanas kārtību17.
Līdzīgi uzskata arī Latvijas Automoto biedrība (LAMB) un
sabiedriskais politikas centrs “Providus”.
Tāpēc izbrīna Senāta Administratīvo lietu departamenta
atbalsts18 līdzšinējai praksei. Vēl vairāk izbrīna Satversmes
tiesas attieksme. Tā, piemēram, 2011. gada 15. marta
lēmumā par atteikšanos ierosināt lietu ir norādīts: “Pieteikuma iesniedzējs neapstrīd Civillikuma 2347. panta otro
daļu, kas paredz, ka tam, kura darbība saistīta ar paaugstinātu bīstamību apkārtējiem (transports u. c.), ir jāatlīdzina
zaudējumi, ko nodarījis bīstamības avots. Tāpat Ceļu satiksmes likuma 20. panta piekto daļu, kas paredz, ka transportlīdzekļa īpašniekam pēc Valsts policijas pieprasījuma
ir pienākums sniegt ziņas par personu, kura vadīja vai bija
tiesīga lietot transportlīdzekli.”

Pirmkārt, no lēmuma nav izprotams, kā var likt vienādības zīmi starp administratīvo aktu par soda piemērošanu,
kuru var pārsūdzēt APL noteiktajā kārtībā, ar zaudējumu
atlīdzību civilprocesā. Autors to uzskata par neadekvātu
situāciju, ka persona demokrātiskā Latvijā nedrīkst pārsūdzēt nelabvēlīgu administratīvo aktu tikai tāpēc, ka personai ir tiesības vērsties tiesā ar civilprasību.
Otrkārt, izbrīna lēmuma autoru paviršība arī attiecībā
uz to, ka policija nekad nepieprasa informāciju par personu,
kura vadīja transportlīdzekli, kaut tas ir tieši tas, kas policijai jādara – jānoskaidro, kurš vadīja transportlīdzekli, un
tad jāsoda vainīgais vadītājs. Lēmuma autori izliekas neredzam, ka sūdzība ir tieši par to, ka nemaz netiek pieprasīta
informācija par vadītāju un netiek sodīts vainīgais vadītājs,
bet sods tiek piemērots transportlīdzekļa īpašniekam, kurš
nekādu pārkāpumu nav izdarījis.

8. Par kasācijas instanci
Radaru kontekstā ir būtiski apskatīt arī jautājumu par
kasācijas instanci. Tātad kopš 2009. gada 1. janvāra daļēji
arī autora paša vainas dēļ vairs nevar pārsūdzēt apelācijas
instances tiesas spriedumus (LAPK 286.14 pants). Šie grozījumi tapa kopā ar grozījumiem LAPK 317. pantā, pamatojoties uz autora iesniegumu tiesībsargam Romānam Apsītim.
Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka persona nevar iesniegt
kasācijas sūdzību par sodu, piemēram, saskaņā ar LAPK
149.5 panta ceturto daļu par bēgšanu no CP. Kā iepriekš
norādīts, pietiek tikai ar nepatiesiem CP ziņojumiem, lai
par šo pārkāpumu personai atņemtu vadīšanas tiesības uz
četriem gadiem, piemērotu naudas sodu 800–1000 latu
apmērā un administratīvo arestu no 10 līdz 15 diennaktīm,
kā arī piešķirtu astoņus soda punktus, kuri netiek dzēsti
piecus gadus.
Nesen publiski izskanēja gadījums, kur piedzēries vadītājs nāvējoši notrieca gājēju, saņemot nosacītu sodu bez
vadīšanas tiesību atņemšanas. Viņam ir tiesības iesniegt
kasācijas sūdzību. Ja šis vadītājs nevienu nebūtu nogalinājis, tad gan viņam atņemtu tiesības uz četriem gadiem
un vismaz desmit diennaktis būtu jāizcieš administratīvais arests. Arī citās administratīvajās lietās var iesniegt
kasācijas sūdzības. Piemēram, Senāta Administratīvo
lietu departamenta 2010. gada 22. oktobra spriedums lietā
Nr. SKA–436/2010 bija par kanalizācijas cauruļu izvietojuma mainīšanu. Ļoti svarīgs jautājums salīdzinājumā
ar brīvības atņemšanu un šofera gadījumā palikšanu bez
darba četrus gadus.
Augstākās tiesas interneta mājaslapā www.at.gov.lv
sadaļā “Senāta kompetence” ir skaidrots, ka kasācija ir
zemākas instances tiesas sprieduma vai lēmuma tiesiskuma
pārbaude. Senāts pārbauda pārsūdzētā sprieduma atbilstību
materiālo un procesuālo tiesību normām un taisa secinājumus, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem. Tātad
šobrīd ir vairākas būtiskas lietu kategorijas, kur spriedumu
atbilstība tiesību normām vairs netiek vērtēta. Taču, piemēram, U.M. ar Administratīvās apgabaltiesas 2009. gada
24. septembra spriedumu lietā Nr. 42419405 tika attaisnots
tikai tad, kad Senāta Administratīvo lietu departaments
ar 2009. gada 21. maija spriedumu bija atcēlis iepriekšējo
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Neviens pat
neatvainojās par to, ka U.M. par neizdarītu pārkāpumu trīs
gadus palika bez vadīšanas tiesībām.
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Skaidrojumi. Viedokļi
Jāpiebilst, ka, vērtējot kopumā, kopš 2009. gada
1. janvāra lietu izskatīšanas kvalitāte strauji un jūtami ir
pasliktinājusies, jo neviens jau vairs nevērtē spriedumu
tiesiskumu un atbilstību tiesību normām. Šobrīd Tieslietu
ministrija ir izstrādājusi grozījumus, saskaņā ar kuriem
apelācijas instancē paredzēts rakstveida process. Tas, autora
ieskatā, atkal ievērojami pasliktinās lietu izskatīšanas kvalitāti. Ja tā turpināsies, tad drīz nebūs arī apelācijas instances,
bet pirmā instance lietas skatīs rakstveida procesā.
Kasācijas instance ir jāatjauno. Tiesu pārslogotību
daudz ātrāk un lētāk var atrisināt, uzliekot ceļu policijai pienākumu iesniegt tiesai tikai objektīvus pierādījumus (video,
foto, audio, GPS u. tml.). Tas kasācijas instances kontekstā
gan ir kāds cits aspekts tieši saistībā ar braukšanas ātruma
lietām attiecībā uz laiku, kad kasācijas sūdzības vēl varēja
iesniegt. Kasācijas sūdzības tiek iesniegtas apgabaltiesā,
kuras spriedums tiek pārsūdzēts. Ja ir ievēroti termiņi un
likuma prasības, tad apelācijas sūdzība tiek pieņemta un
nosūtīta Senātam. Tātad likuma prasības ir ievērotas. Tad
Senātā rīcības sēdē tiek izlemts jautājums par kasācijas
lietvedības ierosināšanu. Šeit praktiski lietas izskata pēc
būtības, liedzot pusēm procesuālās tiesības. Parasti notiek
atsauce uz APL 338.1 panta otrās daļas 1. punktu – Senatoru kolēģija var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību, ja
citās līdzīgās lietās “ir izveidojusies judikatūra un pārsūdzētais spriedums atbilst tai.” Pēc autora domām, šis pants arī
“noraka” iespēju uz pareizu un taisnīgu judikatūru braukšanas ātruma lietās.
Runājot par juridiskās domas attīstību, pieminēšanas
vērts ir kāds fakts. Ar Senāta Administratīvo lietu departamenta 2004. gada 11. maija lēmumu lietā Nr. SKA-100 tika
nolemts, ka par rajona tiesu lēmumiem, ar kuriem personai
piemēro sodu, apelācijas sūdzības iesniegšanai ir piemērojams administratīvā akta pārsūdzēšanas termiņš – viens
mēnesis. Šajā laikā LAPK paredzēja apelācijas sūdzības
iesniegšanu desmit dienu laikā, APL – 20 dienu laikā, bet
administratīvā akta pārsūdzēšanas termiņš APL bija noteikts
30 dienas. Var piekrist tiesas viedoklim, ka šajā juceklī
jāpiemēro tas termiņš, kas indivīdam nosaka garāku pārsūdzēšanas periodu. Ne tad, ne tagad nav izprotams, kāpēc
pēc būtības izskatītas lietas procesuālā rezultāta dokumentu

No iepriekš teiktā var secināt, ka CP ziņojumi ir vienīgais pierādījums administratīvajās lietās par ātruma režīma
ievērošanu. Turklāt objektīvu pierādījumu neesamība
netiek vērtēta kā trūkums pat tad, kad pierādījumiem obligāti jābūt. Savukārt transportlīdzekļu vadītāju iebildumi
tiek vērtēti tikai kā mēģinājumi izvairīties no atbildības.
Secinājums ir viens – CP mēģina cīnīties ar pārkāpumiem
ar nelikumīgām un apstrīdamām metodēm, pretēji LAPK
7. panta pirmajai daļai.
Ko iemācās visas instances izgājis cilvēks, kurš sodīts
par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, kuru nav
izdarījis!? Viņa secinājums var būt tikai viens – LAPK un
APL ir butaforija un labāk nākamreiz policistam iedot
kukuli. Šogad Juristu biedrības rīkotajās juristu dienās konferencē par administratīvo procesu kāds zvērināts advokāts
(bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs) visnotaļ pamatoti
norādīja, ka administratīvās tiesas no labas idejas par indivīda tiesību aizsardzību ir kļuvušas par betona sienu, kura
aizsargā valsts iestāžu patvaļu. Varbūt tas ir tikai pašaizsardzības līdzeklis nenormālajai pārslogotībai, kam nobeigumā autors piedāvā elementāru risinājumu, kurš neprasa
neviena santīma ieguldīšanu.
Risinājums ir neticami vienkāršs. LAPK 243. pants (pierādījumi) jāpapildina ar frāzi: “Ja persona noliedz pārkāpuma izdarīšanu, tad personu var administratīvi sodīt tikai
tad, ja pārkāpums ﬁksēts ar video vai foto iekārtām.” Viens
šāds teikums ļoti būtiski atslogotu pašu CP un administra-
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sauc par lēmumu, nevis spriedumu. Tā, gan autors, gan citi
juristi apelācijas sūdzības iesniedza 30 dienu termiņā. Taču
kādu dienu daudzi cilvēki palika bez Satversmes 92. pantā
nostiprinātajām tiesībām uz pieeju tiesai, jo Administratīvo
lietu departamentā nosprieda: “Senāta 2004. gada 11. maija
lēmumā norādītās atziņas, attīstoties Senāta Administratīvo lietu departamenta praksei, ir mainījušās. [..] Pirmās
instances tiesas tiesneša lēmums ir tiesas spriedums un
tas pārsūdzams apelācijas kārtībā 20 dienu laikā.”19 Tātad
APL 338.1 panta otrās daļas 1. punkts nodrošina juridiskās
domas maiņu un attīstību tikai vienā – Satversmes 92. pantā
noteikto tiesību ierobežošanas virzienā.

Nobeigums
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tīvās tiesas. Turklāt policijas rīcībā jau sen ir videoradari
un mūsdienās ir plašas/neizmērojamas tehniskās iespējas,
kas ir daudz lētāk nekā visām pusēm nākt uz neskaitāmām
tiesas sēdēm vairākās instancēs un mēģināt izfantazēt, kuras
puses teiktais ir ticamāks. To jau iepriekš ir mēģinājuši tiesu
praksē izdarīt daži tiesneši. Piemēram, Administratīvās
rajona tiesas tiesnesis kādā lietā pamatoti norādīja: “Ja pieteicējs protokola un lēmuma sastādīšanas brīdī apstrīdēja
pārkāpuma faktu, tad policijas darbiniekam bija nepieciešams iegūt citus pierādījumus par pārkāpumu – ar video vai
foto iekārtām, liecinieku liecībām u. tml. (atbilstoši LAPK
243. pantam).”20 Diemžēl šis pats tiesnesis no 2007. gada
kardināli mainīja savu pieeju šīm lietām.
Tāpat beidzot ir jāpieņem MK noteikumi par to, ar
kādām ierīcēm, kurā vietā un kā kontrolēt ātrumu, t. sk.
ietverot Valsts policijas 2010. gada 22. februāra noteikumu
Nr. 5 “Dienesta pienākumu izpildes organizācija un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes
uzraudzības jomā” 103. punktā paredzēto: “Videosistēmu
ieslēdz, uzsākot dienesta pienākumu izpildi, un to aizliegts
izslēgt visā patrulēšanas laikā līdz dienesta pienākumu

izpildes beigām [..].” CP ir jāatņem portatīvie radari un
jābeidz konstatēt pārkāpumus ar “acumēru”.
Savukārt vadītājiem, kuri nav izdarījuši pārkāpumu,
protokolā paskaidrojumu sadaļā jāraksta: “Nepiekrītu protokolam, pārkāpumu neesmu izdarījis.” Tāpat protokolam
var pievienot izvērstus paskaidrojumus. Tāpat, izvērtējot
minēto tiesu praksi, obligāti vienmēr jāvadā līdzi vismaz divi
neieinteresēti liecinieki (tie nedrīkst būt ne ģimenes locekļi,
ne draugi, ne darba kolēģi, jo par šiem tiesa nospriedīs, ka
viņi ir ieinteresēti sniegt pārkāpējam labvēlīgas liecības).
Nobeigumā piebilde par valsts politiku, kura daļēji
spiež policistus rīkoties pretlikumīgi. Saskaņā ar 2007. gada
8. novembra likuma “Par valsts budžetu 2008. gadam”
otro pielikumu kā ieņēmumi valsts budžetā bija paredzēti
naudas sodi, ko uzliek CP 5 600 000 latu apmērā. 2008. gada
14. novembra likuma “Par valsts budžetu 2009. gadam”
otrajā pielikumā Ceļu policijas iekasējamā soda nauda bija
paredzēta jau 5 999 021 latu apmērā. Tādējādi, uzliekot CP
pienākumu iekasēt arvien vairāk soda naudas, ar likumu
tiek uzlikts pienākums iekasēt naudu pat tad, ja nav bijis
pārkāpuma. ¢
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Tiesībsargs ir izskatījis Valsts prezidenta kancelejas 2011. gada 25. marta vēstuli Nr. 960 (2011. gada
31. martā reģistrēts ar Nr. 94), kurā lūgts iepazīties ar 2011. gada 24. marta protesta akcijas pret akciju sabiedrības “Latvenergo” paaugstinātajiem elektroenerģijas tariﬁem organizatoru un dalībnieku paustajām prasībām un sniegt vērtējumu par elektroenerģijas tarifu noteikšanas procesa atbilstību labas pārvaldības principam. Valsts prezidenta kancelejas vēstulei pievienota Ivetas Rīderes parakstīta 2011. gada 24. marta akcijas
Rezolūcija un 28 tautas sapulces dalībnieku parakstīta prasība Latvijas Valsts prezidentam. Tautas sapulces
dalībnieki pieprasa Latvijas Valsts prezidentam nekavējoties apturēt jauno tarifu stāšanos spēkā, nepieļaut
akciju sabiedrības “Latvenergo” un tā meitasuzņēmumu izsaimniekošanu un nodošanu privātā valdījumā un
nodrošināt pilnīgu atklātību visos ar Latvijas enerģijas sektoru saistītajos jautājumos. Prasībā teikts, ka, pirms
pieņemt svarīgus lēmumus, no kuriem atkarīga mūsu enerģētikas sektora nākotne, veicama kompleksa visu
faktoru analīze, kā arī nepieciešama sabiedriska diskusija par visiem ar enerģētikas politiku saistītiem jautājumiem, līdz panākta nacionāla vienošanās vai tautas nobalsojums referendumā par valstij izdevīgāko politiku un
konkrētu enerģētikas attīstības modeli.
Lai izvērtētu, vai akciju sabiedrības “Latvenergo” elektroenerģijas tarifu noteikšanas process atbilst labas pārvaldības principam, saskaņā ar Tiesībsarga likuma 24. panta
otro daļu ierosināta pārbaudes lieta.
2011. gada 24. marta akcijas Rezolūcijā teikts, ka līdzšinējais Latvijas ārpolitikas kurss bijis Latvijas tautas interesēm
neatbilstošs, Latvija pārvērsta par starptautiska biznesa koloniju ar minimālām, simboliskām suverēnas valsts pazīmēm,
ka šāda politika ir pretēja Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesībām,
tajā skaitā ANO noteiktām katras tautas tiesībām brīvi noteikt
savu polisko statusu, brīvi nodrošināt savu ekonomisko,
sociālo un kultūras attīstību. Katrai tautai ir tiesības brīvi
rīkoties ar savām dabas bagātībām un resursiem, nevienai
tautai nedrīkst atņemt tai piederošos eksistences līdzekļus.
Rezolūcijā teikts, ka pretēji 2000. gada referendumā izteiktai

tautas gribai neprivatizēt un nesadalīt akciju sabiedrību
“Latvenergo”, tā jau ir sadalīta, padarīta par koncernu, apgrūtināta ar starpniekiem. Nepamatoti uzpūstas atsevišķu pakalpojumu cenas, alternatīvas enerģijas iegūšanas vārdā radītas
privilēģijas šo projektu īstenotājiem, nosakot paaugstinātus
iepirkšanas tarifus uz pārējo enerģijas patērētāju rēķina.
Eiropas Komisijas spiediena ietekmē sākta Latvijas elektroenerģijas liberalizācija, uz šķērssubsīdijām balstītā iekšējā
norēķinu mehānisma izjaukšana, elektroenerģijas infrastruktūras sadalīšana un izdalīšana ārvalstu investoriem. Atdodot
daļu no akciju sabiedrības “Latvenergo” investoriem, ienākumi no elektrības sektora nepaliks Latvijā un nepapildinās
valsts budžetu.
Rezolūcijā pieprasīts atcelt elektroenerģijas tarifu pacelšanu, publiskot visu ar elektroenerģijas tariﬁem saistīto
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