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NORAKSTS 

Lieta Nr.142092910 

1-0280-12/16 

 

SPRIEDUMS 

Latvijas tautas vārdā 

 

Rīgā 2012.gada 5.jūnijā 

 

Administratīvā rajona tiesa 

šādā sastāvā: tiesnese L.Konošonoka, 

 

piedaloties pieteicējam A.V., pieteicēja pārstāvim E.D. un Latvijas Republikas pusē 

pieaicinātās iestādes Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas 

pārvaldes pārstāvim I.D., 

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz 

A.V. (personas kods /personas kods/) pieteikumu par Valsts policijas Galvenās kārtības 

policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības biroja 2010.gada 

1.septembra lēmuma Nr.239 atcelšanu (administratīvā pārkāpuma protokols un lēmums 

Nr.PD096524). 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Pieteicējam A.V. tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.PD096524 

par to, ka viņš 2010.gada 23.maijā plkst.16.05 Rīgas reģionā vadīja transportlīdzekli 

(kvadriciklu) RENEGADE 800 (valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/) 518.ceļa 

zīmes “Apdzīvotas vietas sākums” darbības zonā pa Doli no Ķekavas puses Salaspils 

virzienā ar ātrumu 88 km/h (braukšanas ātrums fiksēts ar ātruma mērīšanas kontrolierīci 

STALKER II Nr.AS004849, kuras maksimālā pieļaujamā kļūda mērījumos ir plus, mīnus 3 

km/h; minimālais braukšanas ātrums 85 km/h) pie atļautā braukšanas ātruma 50 km/h, 

turpinot braukt pa ceļa nomali (apstādījumiem), gājēju ceļu, vietā, kas nav paredzēta 

transportlīdzekļu braukšanai, bez aizsprādzētas aizsargķiveres, kā arī transportlīdzekļa 

numura zīme bija aizsegta (piestiprināta uz otru pusi), izmantojot vadītāja apliecību, kas 

pieteikta kā zudusi, kad tās vietā saņemta jauna vadītāja apliecība, transportlīdzeklim nav 

veikta valsts tehniskā apskate un tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. 

Par izdarīto pārkāpumu pieteicējs saukts pie administratīvās atbildības pēc Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.
4 

panta otrās un trešās daļas, 149.
7 

panta astotās 

daļas, 149.
8 

panta desmitās daļas, 149.
24 

panta pirmās un otrās daļas, 149.
25 

panta trešās daļas, 

piemērojot naudas sodu 80 latu apmērā. 

 

[2] Izskatījis pieteicēja apstrīdēšanas iesniegumu, Valsts policijas Galvenās kārtības 

policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības birojs 2010.gada 

1.septembrī pieņēma lēmumu Nr.239 (turpmāk – Lēmums), ar kuru atstāts negrozīts lēmums 

par pieteicēja saukšanu pie administratīvās atbildības. 

Lēmumā norādīti šādi apsvērumi. 

[2.1] Attiecībā uz bezceļu kvadriciklu bija veicama sauszemes transportlīdzekļu 

īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, jo kvadricikls ir reģistrēts valsts 

akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un piedalījās ceļu satiksmē. 

[2.2] Pieteicējs ar bezceļu kvadriciklu nedrīkstēja pārvietoties apdzīvotā vietā. 
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[2.3] Bezceļu kvadriciklam nebija jāveic valsts tehniskā apskate, tādēļ pieteicēju 

nevar saukt pie atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.
24 

panta 

pirmās daļas. 

[2.4] Policijas darbinieks nebija ieinteresēts lietas iznākumā, tādēļ nav pamata 

apšaubīt viņa sniegto lietas apstākļu izklāstu. Tāpat nav pamata apšaubīt fiksētos 

pārkāpumus un policijas darbinieka profesionalitāti to noteikšanā. 

[2.5] Protokols par Ceļu satiksmes noteikumu 38.6.apakšpunkta, 111., 114., 236., 

251.punkta pārkāpumu sastādīts atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

248.panta prasībām. Administratīvais sods piemērots likumīgi Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 149.
24

.panta otrās daļas ietvaros. 

 

[3] A.V. iesniedza tiesā pieteikumu par Lēmuma atcelšanu. 

Pieteikumā norādīts, ka, pieņemot Lēmumu, pārkāpts Administratīvā procesa likuma 

67.panta otrās daļas 6.punkts – Lēmumā nav norādīts tā pamatojums. Bezceļu 

transportlīdzeklim nav jāveic valsts tehniskā apskate un tā vadītājam nav jālieto aizsprādzēta 

ķivere. Tāpat bezceļa transportlīdzekļa īpašniekam nav jāiegādājas obligātā civiltiesiskā 

apdrošināšana. Lēmumā nepamatoti apgalvots, ka pieteicējs brauca neatļautā vietā. Pieteicējs 

atļauto braukšanas ātrumu nepārsniedza. Tā kā pie Rīgas HES ir elektrolīnijas, tās varēja 

radīt radara darbības traucējumus un kļūdainus mērījumus, līdz ar to radaru nedrīkstēja lietot. 

Nav skaidrs, vai radars bija verificēts. Turklāt policijas darbinieks radaru konkrētajā situācijā 

nelietoja – tas fiziski nebija iespējams. Numura zīme bija nostiprināta tai paredzētajā vietā. 

Policijas darbinieka ziņojums nav atzīstams par pieļaujamu un ticamu pierādīšanas līdzekli. 

Policijas darbinieki ziņojumus ir safabricējuši, proti, protokolam pievienotie ziņojumi ir 

iznīcināti un lietai ir pievienoti citā vietā un citā laikā rakstīti ziņojumi. No jauna sastādītie 

ziņojumi ir iepriekš saskaņoti ar mērķi radīt iespaidu, ka pieteicējs ir izdarījis pārkāpumu. 

Policija darbinieks ir iznīcinājis vienīgo objektīvo pierādījumu lietā – videoierakstu.  

 

[4] Iestāde paskaidrojumā tiesai atsaucas uz Lēmumā norādītajiem apsvērumiem. 

 

[5] Tiesas sēdē pieteicēja pārstāvis paskaidroja, ka lietā nav pierādījumu ātruma 

pārsniegšanas faktam. No lietā esošā video ir izdzēstas sešas sekundes. Policistu 

apgalvojumi, ka viņi lietojuši radaru, ir nepatiesi. Policistu sākotnējie ziņojumi ir iznīcināti. 

Vēlākie ziņojumi ir savstarpēji saskaņoti. Policijas darbinieki nedrīkst veikt ātruma mērīšanu 

vietā, kur mainās ātruma ierobežojumi. Ātruma mērījumu nav iespējams veikt, braucot ar 

motociklu. Konkrētajā vietā ir betona siena, kā arī augstsprieguma līnijas un transformatori, 

kas varēja ietekmēt radara mērījumus. Visas šaubas tulkojamas par labu A.V. Videokasetē 

redzamais video ieraksts ir uzņemts uz taisna ceļa posma sterilos apstākļos, kad motocikls 

tiek konvojēts ar operatīvo transportlīdzekli. Savukārt pie Rīgas HES ceļš ir sliktas 

kvalitātes, līkumains. Tāpat tur bija reāla satiksme. Turklāt radars nebija darba režīmā. Pirms 

pieteicēja brauca apvidus automašīna. Šādos apstākļos ātruma mērījuma veikšana nav 

iespējama. 

Pieteicējs paskaidroja, ka 2010.gada 23.maijā strādāja dārzā, pēc tam nolēma 

pavizināties ar savu kvadriciklu. Tā kā tas ir bezceļu transportlīdzeklis, brauca pa laukiem un 

mežiem. Tāpēc arī nelietoja aizsargķiveri un nevadāja līdzi dokumentus. Uz asfalta nekur 

neuzbrauca, varbūt kaut kur šķērsoja ceļu. Aizbrauca pa laukiem līdz Rīgas HES. Citādākā 

veidā Daugavai pāri pārbraukt nav iespējams. Bezceļu transportlīdzekļiem tas nav atļauts. 

Pieteicējs nevarēja zināt, ka tā ir apdzīvota vieta. Pieteicējs bieži tur braukā, jo ir no 

Ķekavas. Ceļa zīmes ir tikai uz ceļa. Ātrums netika pārsniegts, jo ar kvadriciklu ir ļoti 

nekomfortabli braukt ar ātrumu 88-90 km/h. Pie šosejas piebrauca no lauka, palaida garām 

divus džipus, tad izgriezās uz šosejas. Pārbrauca pāri HES pārvadam. Pārvada beigās pretim 

brauca mašīna, aiz tās policijas motocikli, kuriem pieteicējs nepievērsa uzmanību, jo tie viņu 

nestādināja. HES pārvads ir aptuveni 300-400 metrus garš. Vietā, kur ir zīme „Apdzīvotas 
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vietas beigas” samainījās ar policijas motocikliem. Pēc 20-30 sekundēm policisti griezās 

apkārt. Pārbraucot pāri HES pārvadam, pie pirmās iespējas nogriezās pa labi un uzbrauca 

augšā uz kalniņa. Tur nav apstādījumu, ir zālājs. Augšā uz dambja ir tehniskais ceļš, kas 

paredzēts tehniskajiem darbiniekiem. Mašīnas tur nebraukā, bet šis ceļš nav apzīmēts kā 

gājēju ceļš. Priekšā ir „ķieģelis”. No tās puses drīkst iebraukt tikai ar atļaujām. No šīs puses 

nekādas zīmes nav. Pabraucot 500-700 metrus uz priekšu, iezvanījās tālrunis. Pieteicējs 

apstājās, izslēdza kvadriciklu un atbildēja uz zvanu. Pēc brītiņa pieskrēja klāt policists, kurš 

motociklu bija atstājis lejā. Policists grūstījās un jautāja, kāpēc pieteicējs muka. 5-10 minūtes 

vēlāk no otras puses ar motociklu piebrauca otrs policists. Sākās vārdu pārmaiņa. Policisti 

lūdza uzrādīt vadītāja apliecību. Pieteicējs priekšējā maciņā atrada tiesības, kuras bija 

pazaudējis. Uzrādīja tās, bet nepiefiksēja, ka tās nav īstās. Pieteicējam ir arī īstās tiesības. 

Pieteicējs personības noskaidrošanai tika nogādāts uz Salaspils iecirkni. Aizsargķivere netika 

lietota, jo, braucot pa bezceļiem, tā nav nepieciešama. Ķivere jālieto, ja brauc pa ceļiem. 

Tehniskā apskate šādam transportlīdzeklim nav jāveic. To nevar arī apdrošināt. Numurzīme 

ir kvadricikla aizmugurē. Tā bija redzama.  

 

[6] Iestādes pārstāvis paskaidroja, ka pāri Rīgas HES pārvadam ceļš ir taisns. Līkums 

sākas tikai aiz Doles beigām. Caur betona valni ātrums netika fiksēts. No D.S. ziņojuma 

izriet, ka, ieraugot kvadriciklu, tam tika fiksēts braukšanas ātrums. Iestādes iesniegtajā video 

materiālā ir redzams, ka, braucot ar motociklu, ir iespējams fiksēt braukšanas ātrumu. D.S. 

apmāca citus policistus braukt ar motocikliem. Gadījumā, ja ir traucējumi, radars mērījumus 

nevar veikt un iedegas attiecīgs indikators. Šādā gadījumā radars nestrādā. Ja ir traucējumi, 

kas neietekmē pašu mērījumu, tad ātrumu var fiksēt no mazāka attāluma. Apdzīvotas vietas 

sākums nav redzams no vietas, kur tika fiksēts ātrums. Šajā ceļa posmā nav viena ceļa zīme 

aiz otras. Nav šaubu, ka ātrums tika fiksēts 518.ceļa zīmes darbības zonā. Policijas 

darbinieku mērķis ir ceļu satiksmes kontrole. Darbību saskaņošana ir darba process. Ar 

bezceļu transportlīdzekli nedrīkst šķērsot tiltus un pārvadus apdzīvotās vietās. Šādā gadījumā 

ir jāmeklē citas iespējas, piemēram, jāizsauc evakuators. Transportlīdzekli bija iespējams 

apdrošināt. Videoieraksts tika saņemts no Rīgas HES. Vieta pie HES nav paredzēta 

transportlīdzekļu braukšanai. Bezceļu transportlīdzeklis nedrīkst braukt pa speciāli izbūvētu 

dambi, kas nav paredzēts transportlīdzekļu braukšanai, kā arī pa zālāju.  

 

Motīvu daļa 

 

[7] Tiesa, uzklausījusi procesa dalībnieku paskaidrojumus un izvērtējusi lietā esošos 

pierādījumus to savstarpējā kopsakarā, atzīst, ka pieteikums ir apmierināms daļēji. 

 

[8] Lietā izšķirams jautājums par to, vai pieteicējs pamatoti saukts pie administratīvās 

atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.
4
panta otrajā un 

trešajā daļā, 149.
7
panta astotajā daļā, 149.

8
panta desmitajā daļā, 149.

24
panta otrajā daļā un 

149.
25

panta trešajā daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu. 

 

[9] Kā izriet no pārsūdzētā Lēmuma, materiālo tiesību normas, par kuru 

pārkāpumiem pieteicējs saukts pie atbildības, ietvertas Ceļu satiksmes noteikumos. Proti, 

iestādes atsaukusies uz Ceļu satiksmes noteikumu 38.6.apakšpunktu, 111., 114., 236., 237. 

un 251.punktu. Savukārt pieteicējs uzskata, ka uz viņu kā bezceļu transportlīdzekļa vadītāju 

minētās normas nav attiecināmas. 

Lietā nav strīda par to, ka pieteicējs ir vadījis bezceļu kvadriciklu, proti, kvadriciklu, 

kura izmantošanu ceļu satiksmē izgatavotājs nav paredzējis. Līdz ar to bezceļu kvadricikls 

neatbilst Ceļu satiksmes likuma 1.panta 23.punktā ietvertajai transportlīdzekļa definīcijai 

(ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai 

bez tā), jo tas nav paredzēts braukšanai pa ceļiem. Tātad uz bezceļu kvadriciklu vispārīgi 
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nevar tikt attiecinātas tās prasības, kas ietvertas Ceļu satiksmes noteikumos attiecībā uz 

transportlīdzekļa vadītāju un dalību ceļu satiksmē, jo šādi bezceļu transportlīdzekļi 

nepiedalās ceļu satiksmē. Tomēr jāņem vērā, ka atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu 

12.
1
punktam īslaicīgi braukt pa ceļu ārpus apdzīvotas vietām, ja tas nepieciešams ceļa vai 

tilta šķērsošanai, atļauts mopēdiem, tricikliem, kvadricikliem un motocikliem, kuru 

izmantošanu ceļu satiksmē izgatavotājs nav paredzējis, kā arī sniega motocikliem, kas 

reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

transportlīdzekļu reģistrāciju, bet kurus to ražotājs nav paredzējis izmantošanai ceļu 

satiksmē. Minētā tiesību norma arī noteic, ka, braucot pa ceļu, kā arī ārpus tā, vadītājam 

jādara viss iespējamais, lai tiktu nodrošināta satiksmes drošība. 

Tātad, lai arī bezceļu transportlīdzekļi pēc savas būtības nav paredzēti dalībai ceļu 

satiksmē, lai tos tomēr varētu izmantot un pārvietoties ar tiem, bezceļu transportlīdzekļiem ir 

atļauts īslaicīgi piedalīties ceļu satiksmē ārpus apdzīvotām vietām nolūkā šķērsot ceļu vai 

tiltu. Tomēr tiesību normas nepieļauj, ka ar bezceļu transportlīdzekli tā vadītājs piedalītos 

ceļu satiksmē apdzīvotās vietās. 

Ceļu satiksmes noteikumi regulē ceļu satiksmi (proti, attiecības, kas rodas, 

pārvietojoties pa ceļiem ar transportlīdzekļiem vai bez tiem). Ceļu satiksmes noteikumi ir 

saistoši visiem ceļu satiksmes dalībniekiem.  

Konkrētajā gadījumā no lietā konstatētajiem apstākļiem, par kuriem nav strīda, 

pieteicējs ar bezceļu transportlīdzekli pārvietojies pa apdzīvotu vietu – Doli, proti, ir 

šķērsojis Rīgas HES pārvadu, kas atrodas apdzīvotā vietā.  

Līdz ar to, ja bezceļu kvadricikls piedalās ceļu satiksmē, proti, kaut arī tas nav 

atļauts, tomēr ar bezceļu transportlīdzekli pārvietojas apdzīvotā vietā pa ceļu, tā vadītājam ir 

jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi. Tādējādi tiesai ir pamats vērtēt, vai pieteicējs ir ievērojis 

pārsūdzētajā Lēmumā norādītās Ceļu satiksmes noteikumu normas un vai pieteicējs pamatoti 

par šo normu pārkāpumu saukts pie administratīvās atbildības. 

 

[10] Administratīvās atbildības pamats ir administratīvā pārkāpuma sastāvs, kas 

jākonstatē personas nodarījumā. Proti, lai personu sauktu pie administratīvās atbildības, 

jākonstatē Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēto objektīvo un subjektīvo 

pazīmju kopums – administratīvā pārkāpuma objekts, objektīvā puse, subjekts un subjektīvā 

puse (sk. Senāta 2006.gada 22.decembra sprieduma lietā Nr.SKA-571/2006 8.punktu). 

 

[11] Pārkāpuma objektīvo un subjektīvo pazīmju kopumu konstatē, izvērtējot lietā 

esošos pierādījumus.  

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 243.panta pirmo daļu 

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. 

Atbilstoši minētā panta otrajai daļai šos faktus tostarp konstatē ar šādiem 

pierādījumiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, ar tās personas 

paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar citu personu paskaidrojumiem, 

citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem līdzekļiem (braukšanas 

ātruma noteikšanas mērierīces u.tml.). 

Papildus Ceļu satiksmes likuma 43.
4
pants noteic, ka noteiktā braukšanas ātruma 

ievērošanu Valsts policija kontrolē ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm. Tātad 

braukšanas ātruma kontroles rezultāts ir uzskatāms par leģitīmu, ja kontroli veic Valsts 

policijas amatpersona un mērījumi ir veikti ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm. 

Braukšanas ātruma kontroles mērierīču rādījumi ir atzīstami par pierādījumiem. 
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[12] Tiesa konstatē šādas ziņas par lietas faktiskajiem apstākļiem, kurus apstiprina 

lietā esošie pierādījumi. 

[12.1] 2010.gada 23.maijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un lēmums 

(lietas 42.lapa), kura saturs atspoguļots šā sprieduma 1.punktā.  

Protokolā norādīts, ka pie administratīvās atbildības sauktā persona no paraksta 

atteicās. Protokolā arī norādīts, ka ir izņemta vadītāja apliecība /apliecības numurs/. 

[12.2] Lietas materiālos ir izdruka no Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzes 

(lietas 44.lapa), no kuras izriet, ka A.V. ir aktīva vadītāja apliecība AV 120261, savukārt 

apliecība /apliecības numurs/ reģistrēta kā nozaudēta. 

[12.3] 2010.gada 23.maija ziņojumā (lietas 158.lapa) Ceļu policijas jaunākais 

inspektors D.J. norāda, ka 2010.gada 23.maijā pildīja dienesta pienākumus Rīgas rajonā uz 

autoceļa Salaspils-Babīte apdzīvotā vietā Dole kopā ar 1.vada komandieri D.S., kurš vadīja 

dienesta motociklu BMW R850RT (valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/). 

Policijas darbinieki ar motocikliem virzījās pa autoceļu Salaspils-Babīte apdzīvoto vietu 

Dole ar distanci 100-150 metri Ķekavas virzienā. D.J. ieraudzīja, ka D.S. vadītajam dienesta 

motociklam tiek iedegtas zilas bākugunis un viņš ar rokas žestu norāda uz pretim braucošo 

kvadriciklu, lai tas apstātos. Vadītājs ignorēja žestu, acīmredzami palielināja ātrumu un 

turpināja kustību Salaspils virzienā, ignorējot arī D.J. dienesta motocikla iedegtās speciālās 

bākugunis un skaņas signālus, kā arī rokas žestus apturēt kvadriciklu. Apgriežoties 

braukšanai pretējā virzienā, tika uzsākta sekošana kvadriciklam. Kvadricikls strauji mainīja 

braukšanas virzienu un pa labi uzbrauca pa aizsargdambi augšā uz Rīgas HES dambja gājēju 

ceļu, turpināja lielā ātrumā virzīties Salaspils virzienā. D.J. neizlaida bēgošo kvadriciklu no 

redzesloka, kamēr no Salaspils puses pretējā virzienā pa aizsargdambja gājēju ceļu parādījās 

D.S. dienesta motocikls, kuru ieraugot, kvadricikla vadītājs strauji samazināja ātrumu un 

apstājās. Uzkāpjot pa nogāzi uz dambja, D.J. izsauca evakuatoru un policijas ekipāžu, kura 

vadītāju nogādāja Salaspils policijas iecirknī personības noskaidrošanai, jo vadītājs atteicās 

uz vietas uzrādīt vadītāja apliecību, aizbildinoties, ka viņš nav vadījis kvadriciklu. Policijas 

ekipāžai vedot vadītāju uz iecirkni, viņš uzrādīja vadītāja apliecību /apliecības numurs/. 

Noskaidrojās, ka vadītājs ir A.V., bet viņa uzrādītā vadītāja apliecība ir pieteikta kā nozagta 

un ir nederīga. Par pārkāpumiem tika sastādīts protokols PA610405 un PD096524, kurus 

A.V. atteicās parakstīt, arī rakstisku paskaidrojumu nevēlējās sniegt. 

[12.4] 2010.gada 23.maija ziņojumā (lietas 159.lapa) Ceļu policijas speciālās nodaļas 

1.vada komandieris virsleitnants D.S. norāda, ka 2010.gada 23.maijā pildīja dienesta 

pienākumus Rīgas reģionā uz autoceļa Salaspils-Babīte kopā ar jaunāko inspektoru D.J. Ar 

dienesta motociklu BMW R850RT (valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/) 

virzījās pa autoceļu Salaspils-Babīte no Salaspils puses Ķekavas virzienā. Iebraucot 

apdzīvotā vietā Dole, pamanīja, ka pretimbraucošais kvadricikls acīmredzami brauc ātrāk par 

50 km/h. Izmērot ātrumu, tika fiksēts 88 km/h pie atļautā braukšanas ātruma 50 km/h. D.S. 

ieslēdza zilās bākugunis, speciālo skaņas signālu un vadītājam ar svārstveida rokas kustību 

pieprasīja apstāties. Vadītājs pabrauca garām neapstājoties, palielināja ātrumu un turpināja 

virzīties Salaspils virzienā. Apmēram 100-150 metrus aiz D.S. ar dienesta motociklu brauca 

jaunākais inspektors D.J. Arī viņš ieslēdza zilās bākugunis, speciālo skaņas signālu un ar 

rokas kustību pieprasīja vadītājam apstāties. Taču kvadricikla vadītājs to ignorēja un 

turpināja kustību Salaspils virzienā. Tika uzsākta sekošana. Tad kvadricikla vadītājs pa labi 

nobrauca no brauktuves un pa zāliena stāvo nogāzi uzbrauca augšā uz Rīgas HES dambja, 

paskatījās uz policijas darbiniekiem, pasmaidīja un pasignalizēja ar skaņas signālu, lielā 

ātrumā turpināja virzīties Salaspils virzienā pa Rīgas HES dambja gājēju ceļu. Tika turpināta 

sekošana ar ieslēgtiem gaismas un skaņu signāliem. D.S. devās Salaspils virzienā, lai pie 

nobrauciena no autoceļa Rīga-Daugavpils varētu uzbraukt uz Rīgas HES dambja gājēju ceļa 

un pārtvertu bēgošo kvadricikla vadītāju. D.J., neizlaižot no redzesloka bēgošo kvadricikla 

vadītāju, sekoja pa minēto autoceļu. Uzbraucot uz dambja, D.S. devās pretim kvadricikla 

vadītājam. To redzot, vadītājs apstājās un nokāpa no kvadricikla. D.S. pieprasīja uzrādīt 
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vadītāja apliecību un kvadricikla reģistrācijas apliecību. Vadītājs atteicās uzrādīt minētos 

dokumentus, paskaidrojot, ka viņš šeit jau sen stāvot. Kvadricikla vadītājs bija viens visā 

bēgšanas laikā, kā arī vietā, kur tika aizturēts. Tika izsaukts evakuators un policijas ekipāža, 

lai nogādātu vadītāju Salaspils policijas iecirknī personības noskaidrošanai un administratīvā 

pārkāpuma protokola sastādīšanai. Kad vadītājs tika vests uz policijas iecirkni, viņš uzrādīja 

vadītāja apliecību Nr.AZ018390 uz A.V. vārda, kura bija pieteikta kā zudusi un tās vietā 

saņemta jauna vadītāja apliecība. Iecirknī vadītājs atteicās no paskaidrojumiem, kā arī 

atteicās parakstīties protokolā, pavēstēs un citās veidlapās. Rīgas HES apsardzes darbinieki 

paskaidroja, ka kvadricikla neapstāšanās un bēgšana tika fiksēta video ierakstā. 

[12.5] 2010.gada 4.jūnija tiesas sēdē Rīgas rajona tiesā A.V. tostarp paskaidroja, ka pa 

lauku ceļiem braucis no Ķekavas Salaspils virzienā. Piebraucis pie HES, uzbraucis uz šosejas 

un to šķērsojis. Pretim redzējis divas policijas ekipāžas ar motocikliem, pirmā ekipāža 

nedeva nekādus signālus, bet otrā ieslēdza zilās bākugunis un stājās malā. A.V. turpināja ceļu 

pāri pārvadam, tad nobrauca no ceļa un turpināja braukt pa zaļo zonu, pa dambja augšu. 

Nobraucis divus kilometrus un redzējis, ka pa leju brauc motocikls, iespējams, ar zilām 

bākugunīm. A.V. apstājies uz HES dambja un runājis pa tālruni, pēc 3-5 minūtēm pienāca 

policisti. Viens no viņiem uzbrauca uz dambja, bet otrs atstāja motociklu lejā, uzskrēja ar 

kājām. Pirmais bija D.S., kurš uzvedās rupji un agresīvi. A.V. bija izbrīnīts par policistu 

rīcību. Policijas darbinieks pieprasīja dokumentus, kurus A.V. iedeva. Policijas darbinieks 

teica, ka evakuēs kvadriciklu un ka A.V. pats nemaz neesot ar to braucis. A.V. nekur nav 

gājis. Pēc brīža policijas darbinieki teica, ka pārbaudīs personību, jo A.V. nav līdzīgs tai 

personai, kas redzama vadītāja apliecībā. A.V. tika aizvests uz Salaspils iecirkni. A.V. bija 

nozaudētas tiesības, kuras bija kvadriciklā, kuras viņš uzrādīja. Viņam bija otras tiesības 

makā, kuras rādīja iecirknī. Personiski ar policijas darbiniekiem nav pazīstams, konfliktu nav 

bijis (lietas 75.-76.lapa). 

[12.6] 2010.gada 4.jūnija tiesas sēdē Rīgas rajona tiesā liecinieks D.S. liecināja, ka 

viņam pārkāpējs nav personiski pazīstams. Atradies dienestā, pildījis pienākumus, 

pārbaudījis posteņus. Kopā ar D.J. braucis pa šoseju Rīga-Ērgļi un tuvojies Doles salai. 

Vietā, kur sākas apdzīvota vieta Dole, pretim brauca kvadricikls, kurš brauca ātrāk par 

atļauto ātrumu. D.S. mērīja ātrumu, tas bija 88 km/h. Ieslēdza bākugunis un ar rokas kustību 

lika apstāties. Kvadricikls brauca garām, vadītājs bija bez ķiveres un kvadriciklam nebija 

reģistrācijas numura. 100 metrus aiz D.S. brauca D.J. D.S. turpināja braukt vienā virzienā ar 

kvadriciklu, kurš turpināja kustību. Izbraucot no Doles, tas bremzēja un uzbrauca uz 

aizsargvaļņa. Policisti nav varējuši sekot pa tik stāvu nogāzi. Vadītājs uzbrauca uz dambja. 

Pārkāpējs signalizēja, paskatījās lejā un pasmaidīja. Kvadricikls nebija lētākais, tas bija labs. 

Cilvēks, kurš brauc ar kvadriciklu, aprīko sevi ar ķiveri un nepieciešamo aizsargtērpu. Bija 

sajūta, ka kāds to ir nozadzis, jo vadītājs brauca šortos un čībās. Kvadriciklam ir jābūt vienai 

reģistrācijas numura zīmei aizmugurē. Kad pārkāpējs pabrauca garām D.S., viņš apgriezās 

pretējā braukšanas virzienā. Tad arī redzēja, ka kvadriciklam nav numura zīmes. Pārkāpējs 

brauca pa dambi augšā. D.J. sekoja kvadriciklam pa leju. D.S. aizbrauca uz Salaspils pusi pa 

apvedceļu līdz jaunajam aplim, kur var uzbraukt uz dambja. D.S. uzbrauca augšā gar trepēm. 

Kvadricikls apstājās, pārkāpējs sēdēja uz dambja malas, teica, ka neko nezinot un pīpējot šeit 

zāli divas stundas. Neuzrādīja dokumentus un attiecās izpildīt policistu prasības. Kamēr tika 

noskaidrota informācija par kvadriciklu, A.V. runāja pa tālruni. Uz jautājumiem neatbildēja. 

D.S. izmērīja ātrumu un apstājās diezgan ātri, apstāšanās ceļš bija līdz pieciem metriem. A.V. 

bija dambja vidū, kolēģis bija aiz D.S. D.S. bija kustībā un stādināja pārkāpēju. D.S. brauca 

ar ātrumu zem 50 km/h, gāze motociklam bija noņemta. Ieraudzīja kvadriciklu, izmērīja 

ātrumu, ar roku paceļot radaru. D.S. bija Stalker radars, kurš atradās priekšā speciālā vietā – 

stūres kreisajā pusē. Kreisajā pusē BMW motocikliem ir šāds nodalījums. Izmērīja ātrumu, 

88 km/h mērījums palika uz radara, ieslēdza bākugunis, nolika radaru un ar rokas kustību 

lika apstāties. Kvadriciklam ir speciāli sagatavots mehānisms – numura zīmi noņemot bez 

skrūvēm apgriež otrādi, lai nebūtu redzams numurs. Plāksnītei malā ir tapas, kuras 
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iestiprinātas uz otru pusi. Numurs braukšanas laikā nebija redzams, tātad kvadriciklam nebija 

numura. Nebija numura, pēc kura pārbaudīt kvadricikla īpašnieku. D.S. nav zinājis, kur 

transportlīdzeklim ir šasijas numurs. Tad ieraudzīja, ka numura zīme ir otrādi, tā tika aplikta 

pareizi. Pēc kvadricikla aizturēšanas piebrauca apsardze no HES. Apsardzes darbinieki teica, 

ka ir nofilmēts, kā kvadricikls uzbrauc uz HES dambja. Tas tika fiksēts ziņojumā. D.S. 

intereses nebija pret A.V. D.S. tuvojās Dolei, brauca ar ātrumu zem 50 km/h. D.S. darbā redz, 

kurš brauc ātrāk. D.S. ir izgājis apmācību radara lietošanā. Radars darbojas pie 

augstsprieguma līnijām. Radars nedarbojas caur betona sienām un smilšu uzbērumiem. 

Motociklam nav radara turētāja. Radaram ir baterijas. Radars braucot ir ieslēgts, tas nav 

aktīvā darbībā. Lai radaru aktivizētu, vajag sekundes simtdaļas. Radaru turēja kreisajā rokā. 

Tas notika ātri, darbības ir automātiskas. Ar motociklu brauc vairāk kā 10 gadus. D.S. 

automātiski, nedomājot var nomērīt ātrumu, nolikt radaru un norādīt, ka vadītājam jāapstājas. 

Maksimums 10 sekundes vajag, lai noliktu radaru, uzliktu rokas uz stūres, izspiestu sajūgu. 

Tas notiek automātiski. Iebraucot Dolē, radars jau bija rokā. Nevar pateikt, kad radaru 

paņēma rokā. Nemērīja konkrētu transportlīdzekli. Iebraucot Dolē, bija sagatavots radars, 

kurš, iespējams, atradās rokās. Neatceras, kur bija radars. Braucošu motociklu nevar apgāzt. 

Ar vienu roku var vadīt motociklu. Radars neuzrāda pulksteņa laiku, laiks nesaglabājas. D.S. 

ir policijas darbinieks no 1993.gada, viņam nav personīga interese un viņš neviltos datus. 

Ātrumu A.V. pārsniedza, ķiveres nebija, brauca pa zaļo zonu. Brauca bez tehniskās skates un 

apdrošināšanas. 

[12.7] Tiesas sēdē Rīgas rajona tiesā 2010.gada 4.jūnijā D.J. liecināja, ka pārkāpēju 

personīgi nepazīst. Ir redzējis sakarā ar pārkāpuma faktu. D.J. brauca Doles virzienā, fakts 

bija pie Doles. 100-150 metrus priekšā brauca kolēģis D.S. Brauca ar motociklu. Redzēja, ka 

D.S. motocikls samazināja ātrumu, ieslēdzās bākugunis. Tas bija apdzīvotā vietā, iebraucot 

iekšā Dolē. D.J. ātrums bija kādi 50-60 km/h. (..) Arī D.J. samazināja ātrumu, tad pretējā 

brauktuves pusē parādījās kvadricikls, kurš brauca pretim. Vadītājam nebija ķiveres, bija 

ģērbies mājas drēbēs. Kvadricikls bija dārgs un vadītājs izskatījās nepiemēroti ģērbies 

kvadricikla vadīšanai. Bija čības un nebija aizsargu. D.J. ieslēdza skaņas signālu un 

bākugunis, pavirzījās uz ass līnijas. Ievēroja pretim braucošu kvadriciklu 50 metru attālumā. 

Redzamība bija laba. Starp D.J. un D.S. bija liels attālums. Kvadricikls jau bija pabraucis 

garām D.S. D.J. redzēja, ka nav ķiveres. A.V. mainīja virzienu un uzbrauca uz dambja, 

noskatījās uz policistiem un uzpīpināja, kad bija augšā uz dambja virzienā uz Salaspili. 

Nobraucot 2-3 km, kvadricikls apstājās, nebija skaidrs, kāpēc. Tas ir starp Dārziņiem un 

Rīgas HES, uz apvedceļa. Kvadriciklu ieraudzījis pirms zīmes „Dole”. D.S. jau bija iebraucis 

Dolē, D.J. vēl bija ārpusē. Nebija intensīva satiksme, priekšā aiz kvadricikla brauca vieglā 

automašīna ar piekabi, bet tā bija krietni tālāk. Ieraudzīja vadītāju bez ķiveres, radās iespaids, 

ka kvadricikls ir tikko nozagts. Nebija ķiveres, tas D.J. piesaistīja vispirms. Tad secinājumi 

tika izdarīti pēc apstāšanās. D.S. radaru rokā neredzēja. Arī D.J. bija radars, kuru viņš tur pie 

stūres. Radars izkrist nevar, tur ir dziļš nodalījums. Stūre netraucē izņemt radaru. Radaru var 

izņemt braucot. Katram ir citādāki radari. Arī Stalker radaru var ievietot nodalījumā. 100 

metri ir minimālais, kas varēja būt starp D.J. un pārinieku. 

[12.8] 2010.gada 28.jūnija sūdzībā (lietas 41.lapa) A.V. norāda, ka lēmumam 

nepiekrīt.  

2010.gada 28.jūlija paskaidrojumā (lietas 53.lapa) A.V. norāda, ka papildus savam 

2010.gada 28.jūnija iesniegumam neko paskaidrot nevēlas. 

[12.9] 2010.gada 26.augusta ziņojumā (lietas 97.-98.lapa) D.S. paskaidro, ka 

2010.gada 23.maijā plkst.16.05 pildīja dienesta pienākumus Rīgas reģionā uz autoceļa 

Salaspils-Babīte kopā ar jaunāko inspektoru D.J. Ar dienesta motociklu BMW R850RT 

(valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/) virzījās pa autoceļu Salaspils-Babīte no 

Salaspils puses Ķekavas virzienā. Iebraucot apdzīvotā vietā „Dole”, pamanīja, ka 

pretimbraucošais kvadricikls acīmredzami brauc ātrāk par 50 km/h. Izmērot ātrumu ar 

ātruma mērierīci Stalker II nr.AS004849, tika fiksēts 88 km/h braukšanas ātrums pie atļautā 
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braukšanas ātruma 50 km/h, kā arī kvadricikla vadītājam nebija galvā aizsargķiveres. D.S. 

ieslēdza zilās bākugunis, speciālo skaņas signālu un kvadricikla vadītājam ar svārstveida 

rokas kustību pieprasīja apstāties. Kvadricikla vadītājs pabrauca garām neapstājoties, 

palielināja ātrumu un turpināja virzīties Salaspils virzienā. Tad arī pamanīja, ka kvadriciklam 

nav valsts reģistrācijas numura zīmes. Apmēram 100-150 metrus aiz D.S. ar dienesta 

motociklu BMW R850RT (valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/) brauca 

jaunākais inspektors D.J. Arī viņš ieslēdza zilās bākugunis, speciālo skaņas signālu un 

kvadricikla vadītājam ar rokas kustību pieprasīja apstāties. Taču kvadricikla vadītājs to 

ignorēja un turpināja kustību Salaspils virzienā. Tika uzsākta sekošana. Tad kvadricikla 

vadītājs pa labi nobrauca no brauktuves un pa zāliena stāvo nogāzi uzbrauca augšā uz Rīgas 

HES dambja, paskatījās uz policistiem, pasmaidīja un signalizēja ar skaņas signālu, lielā 

ātrumā turpināja virzīties Salaspils virzienā pa Rīgas HES dambja gājēju ceļu. Policijas 

darbinieki turpināja sekošanu ar ieslēgtiem gaismas un skaņu signāliem. D.S. devās Salaspils 

virzienā, lai pie nobrauciena uz autoceļa Rīga-Daugavpils varētu uzbraukt uz Rīgas HES 

dambja gājēju ceļa un pārtvertu bēgošo kvadricikla vadītāju. D.J., neizlaižot no redzesloka 

bēgošo kvadricikla vadītāju, sekoja pa minēto autoceļu. Uzbraucot uz dambja, D.S. devās 

pretim kvadricikla vadītājam, to redzot, viņš apstājās un nokāpa no kvadricikla. D.S. 

pieprasīja uzrādīt vadītāja apliecību un kvadricikla reģistrācijas apliecību. Vadītājs atteicās 

uzrādīt minētos dokumentus, paskaidrojot, ka viņš šeit jau sen stāvot. Kvadricikla vadītājs 

bija viens visā bēgšanas laikā un arī vietā, kur tika aizturēts. Tika izsaukts auto evakuators un 

policijas ekipāža. Kad kvadricikla vadītājs tika vests uz policijas iecirkni, viņš uzrādīja 

vadītāja apliecību AZ018390 uz A.V. vārda, kura bija pieteikta kā zudusi un tās vietā 

saņemta jauna vadītāja apliecība. Kad vadītājs tika nogādāts Salaspils policijas iecirknī, no 

paskaidrojumiem atteicās, kā arī atteicās parakstīties. Par minēto neapstāšanos un bēgšanu 

tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols PA 610405. Rīgas HES apsardzes 

darbinieki paskaidroja, ka kvadricikla neapstāšanās un bēgšana tika fiksēta video ierakstā, 

kur redzams, kā viņš uzbrauc uz HES dambja. 

[12.10] Tiesas sēdē Rīgas apgabaltiesā 2011.gada 3.februārī liecinieks D.S. liecināja, 

ka A.V. zina saistībā ar notikumu 2010.gada 23.maijā. Notikumu atceras aptuveni. Brauca ar 

savu motociklu. Pretim brauca kvadricikls, izmērīja tā braukšanas ātrumu, tas bija aptuveni 

80 km/h. Ieslēdza bākugunis, sirēnu un norādīja apstāties. Kvadriciklam nebija ķiveres. 

Kvadricikls turpināja kustību. Sākoties zaļajai zonai, tas nobrauca no ceļa un uzbrauca augšā 

pa uzbērumu. Uzbraucot augšā, vadītājs paskatījās uz policistiem, pasmaidīja un signalizēja. 

D.S. sekoja pa ceļu, lai aizšķērsotu ceļu. Pa to laiku A.V. jau bija nokāpis no kvadricikla un 

runāja pa telefonu. Teica, ka neko nezinot, tas nav viņa kvadricikls. Kvadricikla numurs bija 

apgriezts uz otru pusi, lai nevar redzēt. A.V. neteica, kur atrodams šasijas numurs. Pārbaudīja 

kvadriciklu, noskaidroja A.V. personību. Izsauca evakuatoru un policijas ekipāžu. Salaspils 

iecirknī tika sastādīts protokols par administratīvo pārkāpumu un nepakļaušanos policijai. 

Ziņojumu sastādīja darba kabinetā, saturu atceras. Apdzīvotā vietā „Dole” D.S. norādīja A.V. 

apstāties, paceļot kreiso roku. Bija sagatavojies ātruma mērīšanai, jo šajā vietā bieži pārkāpj 

ātrumu. Nekad nav skaitījis, cik sekundes nepieciešamas radara izņemšanai. Motociklam 

nebija radara lietošanas instrukcijā norādītais radara stiprinājums. Radars, kurš strādā uz 

akumulatora, braucot atrodas ieslēgtā režīmā. Bākugunis tiek ieslēgtas ar labo roku, sirēnas 

ar kreiso roku. 3 sekunžu laikā varēja paņemt radaru, nomērīt ātrumu, norādīt uz apstāšanos 

un apgriezties. Tam, par ko eksperts norādījis, ka nepieciešamas 30 sekundes, reāli vajag 2-3 

sekundes. Viss notiek automātiski. Radars jau bija rokās. Ir uzfilmēts, cik ilgu laiku prasa šīs 

darbībās, tika veikts izmēģinājums. Ar dienesta motociklu strādā jau 13-14 gadus, sākot no 

1997.gada. Ar vienu roku var vadīt motociklu. Motociklam ir ABS bremžu sistēma. Ātrumu 

samazina ar kāju. (lietas 84.-86., 88.lapa). 

[12.11] Tiesas sēdē Rīgas apgabaltiesā 2011.gada 3.februārī A.V. paskaidroja, ka tajā 

dienā mājās strādājis, gribējis atpūsties un izvēdināt galvu, izbraucot ar savu kvadriciklu. Tas 

ir paredzēts braukšanai pa mežu un laukiem. Tam nevajag ne ķiveri, ne numuru. Brauca pa 
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mežu, drīkst izmantot koplietošanas ceļus, lai šķērsotu tiltus, pārvadus. Piebrauca pie HES 

pārvada, uzbrauca uz tā, šķērsoja to un tuvākajā vietā nobrauca no koplietošanas ceļa. 

Redzēja, ka policija brauca pretim, bet nekādu norāžu nebija. Turpināja braukt. Pēc kāda 

laika iezvanījās telefons, apstājās, lai parunātu. Pēc apmēram 2 minūtēm piebrauca policijas 

motocikls pa nogāzi gar trepēm. Otrs policists uzskrēja augšā ar kājām. Nebija līdzi 

dokumentu, vienīgi tiesības, kuras bija pazudušas, tādēļ pieteiktas kā zagtas, bet pēc tam 

atrastas. Maksimālais kvadricikla ātrums ir 80 km/h. Tehniskā apskate un apdrošināšana tam 

nav nepieciešama. Arī ķivere nav nepieciešama. 

[12.12] Lietas materiālos esošajā shēmā (lietas 94.lapa) A.V. ir atzīmējis vietu, kur 

pirmo reizi ieraudzīja policijas darbiniekus (2.punkts). 

 [12.13] Lietas materiālos esošajā shēmā (lietas 93.lapa) D.S. ir atzīmējis vietu, kur 

ieraudzīja A.V. (1.punkts). 

 [12.14] Lietas materiālos esošajā shēmā (lietas 92.lapa) D.J. ir atzīmējis vietu, kur 

ieraudzīja kvadriciklu (2.punkts), kā arī savu atrašanās vietu (1.punkts). 

[12.15] Latvijas Nacionālais metroloģijas centra Elektrisko mērījumu laboratorijas 

apstiprinātais atkārtotās verificēšanas sertifikāts Nr.E0372V10 (lietas 60.lapa) apliecina, ka 

mērierīce Stalker II Nr.AS004849 atzīta par derīgu autotransporta līdzekļu ātruma kontrolei. 

Sertifikāts izsniegts 2010.gada 18.martā un ir derīgs līdz 2011.gada 17.martam. Sertifikātā 

norādīts, ka mērīšanas līdzeklis atbilst Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu 

Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un 

verificēšanas atzīmēm” 6.punkta prasībām. Sertifikātā norādīts, ka mērierīces iespējamā 

mērījuma kļūda ir ± 3 km/h, ja ātrums ir mazāks par 100 km/h. 

[12.16] Lietas materiālos ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2012.gada 7.maija vēstule 

(lietas 100.lapa), kurā norādīts, ka autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš Salaspils-Babīte) posmā, 

kur ir izbrauktuve no sānceļa, 2,280 km un 3,310 km ir uzstādītas norādījuma ceļa zīmes 

Nr.518 „Apdzīvotas vietas sākums (DOLE)”. Rīgas HES dambis ir hidrotehniska būve, kuras 

kompleksā ietilpst autoceļš A5. Autoceļš A5 ir inženierbūve. 

Vēstulei pievienotas ceļa zīmju dislokācijas shēmas (lietas 101.-105.lapa). 

[12.17] Lietas materiālos ir mobilā radara Stalker II MDR lietošanas pamācība (lietas 

111.-149.lapa). 

[12.18] Lietas materiālos ir Latvijas Neatkarīgo ekspertu asociācijas ekspertu E.T. un 

A.T. 2010.gada 12.oktobra konsultatīvais kompleksais speciālistu atzinums Nr.289 (lietas 

151.-156.lapa), kurā tostarp norādīts, ka policijas darbinieks D.S. nevarēja redzēt A.V. 

taimerī redzamā laikā plkst.16:05:14 (videoieraksts 2010.gada 23.maijā laika posmā 

16:05:11 līdz 16:05:37, ierakstā trūkst 6 sekundes no 16:05:19 līdz 16:05:25), kā arī nevarēja 

veikt radara mērījumus. Saskaņā ar taimera laiku D.S. bija iespēja ieraudzīt A.V. un veikt 

radara mērījumu plkst.16:05:16. Saskaņā ar taimera laiku D.S. un A.V. pabrauca viens otram 

garām plkst.16:05:19. No brīža, kad D.S. bija iespēja ieraudzīt A.V. un veikt radara 

mērījumu, līdz brīdim, kad D.S. un A.V. pabrauca viens otram garām, pagāja 3 sekundes. 

Šajā laikā D.S. nevarēja veikt darbības, kas saistītas ar ātruma mērīšanas radara pielietošanu 

– atvērt speciālo nodalījumu, paņemt radaru, to ieslēgt, fiksēt ātrumu, novietot radaru 

atpakaļ, ieslēgt bākugunis un veikt pretimbraucošā transportlīdzekļa apturēšanu, jo 

minimālais laiks, kāds vajadzīgs šādu darbību izpildei, ir aptuveni 30 sekundes. Braucot ar 

motociklu, kura vadībai un manevrēšanai nepieciešamas abas rokas, nav iespējams strādāt ar 

radaru, kā arī nav iespējams izņemt no motocikla speciāla bagāžas nodalījuma radaru, 

nepārtraucot braukšanu. 

[12.19] Lietas materiālos ir divi kompaktdiski (lietas 34., 61.lapa), katrs no tiem 

satur četrus failus. 

[12.19.1] Failā ar nosaukumu R_MSC_16-2_(38) Tilts.1 (ieraksts veikts 2010.gada 

23.maijā no plkst.16:05:11 līdz plkst.16:05:38, ierakstā nav fiksēts laiks no plkst.16.05:19 

līdz plkst.16:05:25) redzams attēls no Rīgas HES virzienā uz Salaspili. Redzams, ka HES 

pārvadu šķērso kvadricikls ar vadītāju, numura zīme nav saskatāma, vadītājam nav 
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aizsargķiveres, vadītājs ģērbies gaišas krāsas kreklā. Aptuveni plkst.16:05:14 attēlā parādās 

policijas motocikls, kurš brauc pa pretējo braukšanas joslu Ķekavas virzienā. Aptuveni 

plkst.16:05:19 policijas motocikls un kvadricikls atrodas viens otram līdzās. Aptuveni 

plkst.16:05:25 policijas motocikls veic apgriešanās manevru un plkst.16:05:29 gan policijas 

motocikls, gan arī kvadricikls ir pazuduši ārpus kameru darbības loka. Tāpat redzams, ka aiz 

kvadricikla brauc vieglā automašīna ar piekabi.  

[12.19.2] Failā ar nosaukumu R_MSC_32-2_(18) Piestatne_LK_AB.1 (ieraksts 

veikts 2010.gada 23.maijā no plkst.16:09:05 līdz plkst. 16:10:10) redzams attēls no Rīgas 

HES virzienā uz Salaspili (šoseja un skats uz HES aizsargdambi). Ap plkst.16:09:26 attēlā 

parādās policijas motocikls, kurš brauc pa šoseju virzienā uz Ķekavu. Ap plkst.16:09:35 

policijas motocikls pazūd no kameru darbības zonas. Plkst.16:09:48 attēlā parādās 

kvadricikls, kurš nogriežas pa labi no šosejas un pa šosejai pieguļošo zālienu uzbrauc uz 

aizsargdambja. Ap plkst.16:09:55 attēlā parādās divi policijas motocikli, kas viens aiz otra 

brauc pa šoseju virzienā uz Salaspili. 

[12.19.3] Failā ar nosaukumu R_MSC_32-2_(21) Vadama_KK_AB.1 (ieraksts veikts 

2010.gada 23.maijā no plkst.16:09:11 līdz plkst.16:10:10) redzams attēls no Rīgas HES 

virzienā uz Salaspili (redzama šoseja un skats uz HES aizsargdambi). Plkst.16:09:27 attēlā 

parādās viens policijas motocikls, kurš brauc pa šoseju virzienā uz Ķekavu, ap plkst.16:09:30 

attēlā parādās otrs policijas motocikls, kurš seko pirmajam motociklam pa šoseju virzienā uz 

Ķekavu. Plkst.16:09:39 pirmais motocikls pazūd no kameras darbības zonas, plkst.16:09:41 

no kameras darbības zonas pazūd arī otrs motocikls. Plkst.16:09:45 attēlā parādās 

kvadricikls, kurš brauc pa šoseju virzienā uz Salaspili, plkst.16:09:48 kvadricikls nobrauc no 

šosejas un turpina braukt pa šosejai pieguļošo zālienu virzienā uz augšu uz aizsargdambi. 

Plkst.16:09:53 kvadricikls ir šķērsojis zālienu un uzbraucis uz aizsargdambja.  

[12.19.4] Fails ar nosaukumu R_MSC_32-2_(22) Vadama_LK_AB.1 (ieraksts veikts 

2010.gada 23.maijā no plkst.16:09:05 līdz plkst.16:10:08) redzams attēls no Rīgas HES 

virzienā uz Ķekavu (redzams stāvlaukums pie HES, šosejas posms un piebraucamais ceļš). 

Plkst.16:09:07 attēlā parādās kvadricikls, kurš brauc pa šosejai pieguļošo zālienu virzienā uz 

Salaspili. 16:09:13 kvadricikls izbrauc uz asfaltēta ceļa, kas atzarojas no šosejas, un pirms 

vieglā transportlīdzekļa ar piekabi veic kreiso pagriezienu uz šosejas. 

Plkst.16:09:19.kvadricikls pazūd no kameras redzesloka.  

[12.20] Lietas materiālos ir videokasete, kurā redzams, kā policijas darbinieks brauc 

ar motociklu pa šoseju un veic ātruma mērījumu ar radaru, kā arī ar žestiem dod norādījumus 

transportlīdzekļu vadītājiem. Ātruma mērījuma veikšanai (radara izņemšanai no motocikla 

priekšējā kreisajā pusē esoša padziļinājuma un ātruma nomērīšanai) policijas darbiniekam ir 

nepieciešamas aptuveni 2-3 sekundes. 

   

[13] Izvērtējusi procesa dalībnieku argumentus un lietā konstatētos apstākļus, tiesa 

secina, ka lietā nav strīda par to, ka A.V. 2010.gada 23.maijā plkst.16.05 ar bezceļu 

transportlīdzekli – kvadriciklu Renegade 800 (valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas 

numurs/) – brauca pa apdzīvotu vietu Dole, proti, šķērsoja Rīgas HES pārvadu, bet pēc tam, 

nogriežoties pa labi un izbraucot uz Rīgas HES aizsargdambja, turpināja ceļu pa to. Tāpat 

nav strīda, ka vadītājam nebija aizsargķiveres un ka vadītājs uzrādīja vadītāja apliecību, kas 

bija pieteikta kā nozaudēta. 

Lietā ir strīds par to, vai: 

1) kvadricikls pārsniedza braukšanas ātrumu; 

2) kvadricikla vadītājam ir no tiesību normām izrietošs pienākums lietot 

aizsargķiveri; 

3) kvadricikls ir braucis pa vietu, kas nav paredzēta transportlīdzekļu braukšanai; 

4) kvadriciklam ir jāveic tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā 

apdrošināšana; 

5) kvadricikla numura zīme bija piestiprināta tam paredzētajā vietā. 
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[14] Vispirms tiesa vērtēs, vai pieteicējs pamatoti saukts pie administratīvās 

atbildības pēc kodeksa 149.
8
panta desmitās daļas. 

Kodeksa 149.
8
panta devītā daļa (tiesību normas spriedumā izteiktas redakcijā, kāda 

bija spēkā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas brīdī) tostarp noteic, ka par 

atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 km/h līdz 40 km/h ar kvadricikliem uzliek 

naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 40 latu apmērā. 

Savukārt minētā panta desmitā daļa noteic, ka par šā panta devītajā daļā paredzēto 

pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” 

vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 60 

latu apmērā. 

Ceļu satiksmes noteikumu 114.punkts tostarp noteic, ka apdzīvotās vietās visu 

transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/h. 

 

[15] Tātad, lai personu sauktu pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.
8
panta devīto daļu, jākonstatē šādi kumulatīvi 

apstākļi: 

1) persona vada transportlīdzekli apdzīvotā vietā; 

2) transportlīdzekļa braukšanas ātrums pārsniedz atļauto ātrumu – 50 km/h – no 31 

līdz 40 km/h. 

Turklāt persona saucama pie administratīvās atbildības gan tad, ja pārkāpums izdarīts 

aiz neuzmanības, gan arī tad, ja tas izdarīts ar nodomu.  

 

[16] Kā minēts iepriekš, lietā nav strīda par to, ka A.V. vadīja transportlīdzekli 

apdzīvotā vietā Dole, proti, vietā, kur saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu 114.punktu 

atļautais braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/h.  

Kā izriet no lietas materiālos esošajām ceļa zīmju dislokācijas shēmām, ceļa zīme 

Nr.518 (Apdzīvotas vietas sākums – Dole) virzienā uz Salaspili ir novietota autoceļa A5 

3,310 km (lietas 105.lapa), savukārt ceļa zīme Nr.519 (Apdzīvotas vietas beigas) šajā pašā 

virzienā ir novietota autoceļa A5 2,280 km (lietas 104.lapa). Tātad minētās ceļa zīmes viena 

no otras atrodas 1030 metru attālumā, un šajā ceļa posmā (apdzīvotā vietā) atļautais 

braukšanas ātrums ir 50 km/h. No ceļa zīmju dislokācijas shēmas arī izriet, ka Rīgas HES 

pārvads ir aptuveni 500 metrus garš (lietas 104.lapa). 

No pieteicēja paskaidrojumiem un videoieraksta [12.19.4] secināms, ka pieteicējs uz 

autoceļa A5 izbraucis no pagrieziena uz Dolesmuižu, tātad aptuveni 300 metrus no ceļa 

zīmes Nr.518, kas uzstādīta virzienā uz Salaspili (sk. ceļa zīmju dislokācijas shēmu, lietas 

104.-105.lapa). Tātad līdz ceļa zīmei Nr.519 (Apdzīvotas vietas beigas) (un attiecīgi arī ceļa 

zīmei Nr.518 (Apdzīvotas vietas sākums), kura novietota uz autoceļa A5 virzienā uz 

Ķekavu) attālums ir aptuveni 700 metri. 

No policijas darbinieka D.S. ziņojumiem [12.4], [12.9], izriet, ka ātruma fiksēšanu 

policijas darbinieks veicis, iebraucot apdzīvotā vietā Dole. Proti, ziņojumā norādīts: 

„iebraucot apdzīvotā vietā Dole, pamanīju, ka pretimbraucošais kvadricikls acīmredzami 

brauc ātrāk par 50 km/h; izmērot ātrumu ar ātruma mērierīci (..), tika fiksēts 88 km/h 

braukšanas ātrums”. Analoģiskas ziņas D.S. sniedza tiesas sēdē, nopratināts kā liecinieks 

[12.6], norādot: „tuvojoties Doles salai, kur sākas apdzīvota vieta Dole, pretī brauca 

kvadricikls, kurš brauca ātrāk par atļauto ātrumu. Es mērīju, ātrums bija 88 km/h. (..) Es 

izmērīju ātrumu un apstājos diezgan ātri. Apstāšanās ceļš man bija līdz pieci metri. A.V. bija 

dambja vidū. (..) Es braucu ar ātrumu zem 50 km/h.” 

Tulkojot kopsakarā D.S. dienesta ziņojumā un liecībā norādītās ziņas ar ceļa zīmju 

izvietojumu konkrētajā ceļa posmā, tiesa secina, ka ātruma mērījumu policijas darbinieks 

veica apdzīvotas vietas sākumā, bet A.V. šajā brīdī atradās dambja (pārvada) vidū. 
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Tomēr, pārbaudot pieteicēja un iestādes iesniegtos videoierakstus, tiesa konstatē, ka 

šajos rakstveida pierādījumos nostiprinātās ziņas par faktiem attiecībā uz vietu, kur tika 

fiksēts pieteicēja braukšanas ātrums, ir pretrunā ar policijas darbinieka D.S. ziņojumā un 

liecībā norādīto. Proti, kā izriet no videoieraksta [12.19.1], brīdī, kad attēlā plkst.16:05:14 

parādās pirmais no policijas motocikliem (tātad atbilstoši pašu policijas darbinieku 

ziņojumiem un liecībām – D.S. vadītais motocikls), A.V. ir gandrīz pilnībā šķērsojis Rīgas 

HES pārvadu, proti, atrodas aptuveni 60-70 metru attālumā no gājēju pārejas (tātad aptuveni 

200 metru attālumā no ceļa zīmes Nr.518, kas uzstādīta virzienā uz Ķekavu), savukārt D.S. 

atrodas pirms ceļa zīmes Nr.518 (minētie secinājumi izdarāmi, aplūkojot videoierakstā 

redzamās ceļa zīmes, kas uzstādītas autoceļa A5 kreisajā pusē kopsakarā ar ceļa zīmju 

dislokācijas shēmu, lietas 104.lapa).  

Līdz ar to, tiesas ieskatā, videoierakstā nostiprinātās ziņas izslēdz D.S. liecībā 

norādīto, ka ātrums fiksēšanas brīdī A.V. atradās dambja (pārvada) vidū, ja ātruma fiksēšana, 

kā to norāda D.S., ir tikusi veikta, iebraucot apdzīvotā vietā Dole. 

No minētā videoieraksta arī redzams, ka starp A.V. vadīto kvadriciklu un policijas 

darbinieka vadīto motociklu atrodas divas vieglās automašīnas, kas varēja traucēt policijas 

darbinieka redzamību un iespēju veikt mērījumus. Plkst.16:05:16, kad policijas darbinieks 

atrodas vēl pirms ceļa zīmes Nr.518, bet A.V. atrodas pie gājēju pārejas (tātad aptuveni 120-

150 metru attālumā viens no otra), policijas darbiniekam var rasties netraucēta iespēja veikt 

radara mērījumus, jo šajā brīdī pēdējā no vieglajām automašīnām ir pabraukusi garām 

policijas darbinieka vadītajam motociklam. Savukārt plkst.16:05:19 policijas darbinieka 

vadītais motocikls un A.V. vadītais kvadricikls atrodas viens otram līdzās. Tātad radara 

mērījumus policijas darbiniekam vajadzēja veikt trīs sekunžu laikā.  

Tiesas ieskatā, mērījumu veikšana tik īsā laikā vispārīgi ir iespējama (minēto 

apstiprina arī iestādes iesniegtajā videoierakstā [12.20] redzamais, no kura izriet, ka policijas 

darbinieks attiecīgās darbības – paņemt radaru, to aktivizēt un nomērīt ātrumu – veic 

aptuveni 2-3 sekunžu laikā). Tomēr jāņem vērā arī konkrētā gadījuma apstākļi, kuri, tiesas 

ieskatā, rada pamatotas šaubas par to, vai ātruma mērīšanu patiešām bija iespējams veikt trīs 

sekunžu laikā. Proti, vispirms jāņem vērā, ka abi transportlīdzekļi – gan policijas darbinieka 

motocikls, gan arī A.V. vadītais kvadricikls – atradās kustībā un tuvojās viens otram. 

Pieņemot, ka A.V. vadītā kvadricikla braukšanas ātrums bija 88 km/h, secināms, ka 

kvadricikls veica 24,44 metrus sekundē. No D.S. liecības [12.6] izriet, ka viņa braukšanas 

ātrums bija aptuveni 50 km/h (tātad 13,89 metri sekundē). Tātad transportlīdzekļi atradās 

tuvu viens otram un ar katru sekundi šis attālums samazinājās par aptuveni 37 metriem. 

Tiesa arī konstatē, ka neviens no pierādīšanas līdzekļiem (administratīvā pārkāpuma 

protokols, policijas darbinieka D.S. dienesta ziņojums un liecības) nesatur ziņas par to, kāds 

bija policijas darbinieka izmantotā radara darbības rādiuss, kas konkrētajā gadījumā ir 

būtiski, lai novērstu jebkādas šaubas par to, ka radara mērījumu ir iespējams veikt tik tuvā 

attālumā. Tāpat jāņem vērā iespējamais reakcijas laiks, proti, policijas darbiniekam vispirms 

ir jāidentificē iespējamais objekts, kas pārsniedz ātrumu, un tikai pēc tam var veikt tālākās 

darbības – paņemt radaru, to aktivizēt, nomērķēt pret objektu, veikt mērījumu, nolasīt 

rezultātu. Vērā ņemams arī tas, ka D.S. attiecībā uz laiku, kāds nepieciešams ātruma 

mērījuma veikšanai, ir sniedzis pretrunīgas ziņas, proti, liecinot pirmās instances tiesā, D.S. 

norādīja uz 10 sekundēm, kas nepieciešamas attiecīgo darbību veikšanai, tāpat arī norādīja, 

ka nav mērījis konkrētu transportlīdzekli un konkrēti neatcerējās, vai viņam rokās bija 

sagatavots radars [12.6], savukārt apelācijas instances tiesas sēdē D.S. norādīja, ka visas 

darbības varēja veikt trīs sekunžu laikā [12.10]. Savukārt D.S. dienesta ziņojumi vispār 

nesatur nekādas ziņas par sīkākiem ātruma mērījuma veikšanas apstākļiem.  

 

[17] Ievērojot iepriekš norādītos apsvērumus [16], tiesa atzīst, ka iestādes iegūtajos 

pierādīšanas līdzekļos nostiprinātās ziņas rada šaubas par šo ziņu atbilstību patiesajiem lietas 

apstākļiem. Proti, tiesa nevar gūt pārliecību par to, ka pieteicēja vadītajam transportlīdzeklim 
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ātrums tika fiksēts tādā veidā, kā tas norādīts policijas darbinieka dienesta ziņojumā, kas 

savukārt rada pamatotas šaubas arī par to, vai ātrums vispār tika fiksēts tieši pieteicēja 

vadītajam transportlīdzeklim, un turklāt liedz tiesai pārbaudīt, vai konkrētajā situācijā ātruma 

mērījuma veikšana bija iespējama. 

 

[18] Šādos apstākļos tiesa atzīst, ka nav iespējams pārliecinoši piešķirt ticamību ne 

pieteicēja paskaidrojumiem, ka viņa vadītais transportlīdzeklis ātrumu nav pārsniedzis, ne arī 

policijas darbinieka D.S. paskaidrojumiem un liecībai, ciktāl tā attiecas uz pieteicēja vadītā 

transportlīdzekļa ātruma noteikšanu. Tātad nav iespējams izslēgt visas saprātīgās šaubas par 

to, vai pieteicējs tiešām ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts kodeksa 

149.
8
panta desmitajā daļā. 

Jāņem vērā, ka administratīvo pārkāpumu lietas ir uzskatāmas par krimināllietām 

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta izpratnē. Tādēļ 

administratīvo pārkāpumu lietās darbojas nevainīguma prezumpcija (sk. Satversmes tiesas 

2002. gada 20. jūnija sprieduma lietā Nr. 2001-17-0106 secinājumu daļas 6.1. punktu). Tas 

nozīmē, ka ir jāpierāda personas vaina pārkāpuma izdarīšanā, nevis personai ir jāpierāda savs 

nevainīgums. Proti, nevainīgums tiek prezumēts, ja nav pierādījumu par pretējo (sk. Senāta 

2009.gada 3.marta sprieduma lietā Nr. SKA-48/2009 9.punktu). Tādēļ, izlemjot jautājumu 

par pārkāpēja vainu, atbilstoši nevainīguma prezumpcijai nevienu nevar atzīt par vainīgu 

administratīvā pārkāpuma izdarīšanā un sodīt, kamēr viņa vaina nav pierādīta likumā 

noteiktajā kārtībā, kā arī visas šaubas par vainu, kuras nav iespējams novērst, jāvērtē par labu 

indivīdam (pārkāpējam). 

 

[19] Konkrētajā gadījumā ar lietā iegūtajiem pierādījumiem nav novēršamas šaubas 

par A.V. vainu kodeksa 149.
8
panta desmitajā daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanā. Citiem 

vārdiem, lietā iegūtie pierādījumi neapstiprina, ka braukšanas ātrums 88 km/h fiksēts tieši 

A.V. vadītajam transportlīdzeklim. Secīgi nav pierādīts, ka pieteicēja darbībās ir konstatējams 

kodeksa 149.
8
panta desmitajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma sastāvs. 

 

[20] Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 239.panta 1.punkts noteic, ka 

lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā nevar iesākt, bet iesāktā lietvedība jāizbeidz, ja 

nav bijis notikuma vai tajā nav administratīvā pārkāpuma sastāva. 

Tā kā konkrētajā gadījumā A.V. darbībās nav konstatējams Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 149.
8
panta desmitajā daļā paredzētā pārkāpuma sastāvs, pārsūdzētais 

Lēmums daļā par pieteicēja saukšanu pie administratīvās atbildības pēc kodeksa 149.
8
panta 

desmitās daļas ir atceļams un lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā ir izbeidzama. 

 

[21] Tālāk tiesa vērtēs, vai pieteicēja darbībās ir konstatējams 149.
4
panta otrajā daļā 

paredzētā pārkāpuma sastāvs. 

Minētā tiesību norma tostarp noteic, ka par aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 20 latu apmērā. 

Savukārt Ceļu satiksmes noteikumu 38.6.apakšpunkts tostarp noteic, ka 

transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums, braucot ar kvadriciklu, lietot aizsprādzētu 

aizsargķiveri. 

Tātad, lai personu sauktu pie administratīvās atbildības saskaņā ar kodeksa 

149.
4
panta otro daļu, ir jākonstatē, ka kvadricikla vadītājs brauc ar kvadriciklu, nelietojot 

aizsprādzētu aizsargķiveri. 

 

[22] Lietā iegūtie pierādījumi – administratīvā pārkāpuma protokols [12.1], D.S. 

liecība [12.6], [12.10], D.J. liecība [12.7], D.S. dienesta ziņojums [12.9], videoieraksts 

[12.19.1] un paša pieteicēja paskaidrojumi [12.11], [5] – apstiprina, ka A.V. brauca ar 

kvadriciklu, nelietojot aizsargķiveri. 
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Pieteicējs argumentē, ka nav transportlīdzekļa vadītājs, līdz ar to uz viņu nav 

attiecināms Ceļu satiksmes noteikumu 38.6.apakšpunktā paredzētais pienākums lietot 

aizsprādzētu aizsargķiveri. 

Tiesa šim viedoklim nepiekrīt šā sprieduma 9.punktā norādīto apsvērumu dēļ un 

atkārtoti šos apsvērumus nenorāda. Līdz ar to tiesa atzīst, ka pieteicēja darbībās ir 

konstatējams kodeksa 149.
4
panta otrajā daļā paredzētā pārkāpuma sastāvs un iestāde 

pamatoti pieteicēju sauca pie administratīvās atbildības par šā pārkāpuma izdarīšanu. 

 

[23] Tālāk tiesa vērtēs, vai pieteicēja darbībās ir konstatējams kodeksa 149.
4
panta 

trešajā daļā paredzētā pārkāpuma sastāvs. 

Minētā norma noteic, ka par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, 

kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja 

apliecība, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 10 latu apmērā. 

Savukārt Ceļu satiksmes noteikumu 35.1.apakšpunkts noteic, ka mehāniskā 

transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt tostarp vadītāja apliecībai. 

No minētajām tiesību normām izriet, ka mehāniskā transportlīdzekļa (tātad arī 

kvadricikla) vadītājam jābūt klāt derīgai vadītāja apliecībai. Ja vadītājs izmanto tādu vadītāja 

apliecību, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, vadītājs saucams pie administratīvās atbildības 

pēc kodeksa 149.
4
panta trešās daļas. 

 

[24] Tiesa konstatē, ka pieteicējs tiesas sēdē apstiprināja, ka Ceļu policijas 

darbiniekiem ir uzrādījis tiesības, kuras bija pazaudētas (sk. tiesas sēdes protokolu, lietas 

163.lapa). Analoģisku paskaidrojumu A.V. sniedza arī tiesas sēdē Rīgas apgabaltiesā, 

norādot, ka viņam nebija līdzi dokumentu, vienīgi tiesības, kuras bija pazudušas, tādēļ 

pieteiktas kā zagtas, bet pēc tam atrastas [12.11], un tiesas sēdē Rīgas rajona tiesā [12.5]. 

Šādas ziņas par faktiem nostiprinātas arī administratīvā pārkāpuma protokolā [12.1], D.J. 

ziņojumā [12.3], D.S. ziņojumos [12.4], [12.9]. Savukārt iestādes iesniegtā izdruka no Ceļu 

satiksmes drošības direkcijas datu bāzes [12.2] apliecina, ka vadītāja apliecība /apliecības 

numurs/ reģistrēta kā nozaudē. 

Līdz ar to tiesa atzīst, ka pieteicēja darbībās ir konstatējams kodeksa 149.
4
panta 

trešajā daļā paredzētā pārkāpuma sastāvs un iestāde pamatoti pieteicēju sauca pie 

administratīvās atbildības par šā pārkāpuma izdarīšanu. 

 

[25] Tālāk tiesa vērtēs, vai pieteicēja darbībās ir konstatējams kodeksa 149.
7
panta 

astotajā daļā paredzētā pārkāpuma sastāvs. 

Minētā norma noteic, ka par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem 

vai citām vietām (sadalošām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem u.tml.), kas nav 

paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 40 

latu apmērā. 

Tātad kodeksa 149.
7
panta astotā daļa paredz atbildību par braukšanu pa tādām 

vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai un šis uzskaitījums nav izsmeļošs. 

 

[26] No lietā konstatētajiem apstākļiem (D.J. dienesta ziņojuma [12.3], D.S. dienesta 

ziņojumiem [12.4], [12.9], A.V. paskaidrojumiem [12.5], D.S. liecībām [12.6], [12.10], D.J. 

liecībām [12.7] un videoieraksta [12.19.2], [12.19.3], [12.19.4]) izriet, ka pieteicējs pēc tam, 

kad bija šķērsojis Rīgas HES pārvadu, nobrauca no autoceļa A5, šķērsoja ceļa nomali, 

uzbrauca augšup pa uzbērumu un turpināja ceļu pa Rīgas HES dambi. 

Administratīvā pārkāpuma protokolā norādīts, ka A.V. brauca pa ceļa nomali 

(apstādījumiem), gājēju ceļu, vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai. 

Savukārt pārsūdzētajā Lēmumā iestāde ir atsaukusies uz Ceļu satiksmes noteikumu 

111.punktu. Minētā norma noteic, ka pa ietvēm, gājēju ceļiem un velosipēdu ceļiem 

mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts, izņemot ceļu uzturēšanas un komunālo 
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dienestu (elektroapgādes, siltumapgādes u.tml.) transportlīdzekļus, ja tie veic ceļu 

uzturēšanas, remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbus.  

Tiesa nekonstatē, ka lietā būtu pierādījumi tam, ka pieteicējs būtu braucis par ietvi, 

gājēju ceļu vai velosipēdu ceļu.  

Vienlaikus, izvērtējot lietā konstatētos apstākļus, tiesa secina, ka pieteicējs ir 

šķērsojis ceļa nomali un braucis pa hidrotehnisko būvi (Rīgas HES dambi) (uzbraucis uz 

dambja un turpinājis ceļu pa to), proti, braucis pa vietām, kas nav paredzētas 

transportlīdzekļu braukšanai. Tiesa arī neuzskata, ka ar bezceļu transportlīdzekli ārpus 

apdzīvotas vietas būtu pieļaujams braukt pa jebkuru vietu, kas nav ceļš. Konkrētajā 

gadījumā, kā to norāda VAS „Latvijas Valsts ceļi” [12.16], autoceļš A5 ietilpst 

hidrotehniskās būves – Rīgas HES dambja – kompleksā. Tādējādi transportlīdzekļu, kuri ir 

paredzēti braukšanai pa ceļu, pārvietošanās ir pieļaujama tikai pa brauktuvi (Ceļu satiksmes 

noteikumu 1.8.punkts), savukārt pārvietošanās pa ceļa nomali un hidrotehnisku būvi nav 

pieļaujama nevienam transportlīdzeklim. 

Lai arī iestāde attiecībā uz konkrēto pārkāpumu ir atsaukusies uz nepareizu Ceļu 

satiksmes noteikumu normu, tomēr pārkāpums ir kvalificēts pareizi. Līdz ar to tiesa 

nesaskata pamatu pārsūdzētā Lēmuma atcelšanai daļā par pieteicēja saukšanu pie 

administratīvās atbildības pēc kodeksa 149.
7
panta astotās daļas. 

 

[27] Tālāk tiesa vērtēs, vai pieteicēja darbībās ir konstatējams kodeksa 149.
24

panta 

otrajā daļā paredzētā pārkāpuma sastāvs. 

Minētā norma noteic, ka noteic, ka par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu 

satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā 

apdrošināšana, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 60 līdz 80 latiem. 

Ceļu satiksmes noteikumu 236.punkts noteic, ka Latvijas teritorijā ceļu satiksmē 

atļauts izmantot reģistrētus transportlīdzekļus, kuru konstrukcija, tehniskais stāvoklis un 

aprīkojums atbilst normatīvajā aktā par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati noteiktajām 

prasībām un attiecībā uz kuriem ir veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības obligātā apdrošināšana, un kuriem ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē.  

Tādējādi, lai personu sauktu pie administratīvās atbildības pēc kodeksa 149.
24

panta 

otrās daļas, jākonstatē, ka: 

1) transportlīdzeklis tiek izmantots ceļu satiksmē (proti, tas piedalās ceļu satiksmē); 

2) attiecībā uz to nav veikta sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības 

obligātā apdrošināšana. 

 

[28] Lietā nav strīda par to, ka attiecībā uz pieteicēja vadīto transportlīdzekli nebija 

veikta sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. 

Vienlaikus no lietas faktiskajiem apstākļiem izriet, ka pieteicēja vadītais transportlīdzeklis 

piedalījās ceļu satiksmē, proti, lai arī šis transportlīdzeklis ir reģistrēts kā bezceļu 

transportlīdzeklis, kuram tātad nav tiesību piedalīties ceļu satiksmē, pieteicējs pretēji tiesību 

normu prasībām transportlīdzekli vadīja apdzīvotā vietā un tātad piedalījās ceļu satiksmē. 

Savukārt, ja transportlīdzeklis tiek izmantots ceļu satiksmē, attiecībā uz to ir jāveic 

sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Šādu viedokli 

paudis arī Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (sk. lietas 57.lapu). 

Līdz ar to pieteicēja darbībās, piedaloties ceļu satiksmē ar transportlīdzekli, attiecībā 

uz kuru nav veikta civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, ir konstatējams kodeksa 

149.
24

panta otrajā daļā paredzētā pārkāpuma sastāvs un iestāde pamatoti saukusi pieteicēju 

pie administratīvās atbildības par minēto pārkāpumu. 

 

[29] Tālāk tiesa vērtēs, vai pieteicēja darbībās ir konstatējams kodeksa 149.
25

panta 

trešajā daļā paredzētā pārkāpuma sastāvs. 
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Minētā tiesību norma noteic, ka par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav 

nevienas no noteiktajām numura zīmēm vai tās ir aizsegtas, uzliek naudas sodu 

transportlīdzekļa vadītājam 30 latu apmērā. 

Savukārt Ceļu satiksmes noteikumu 251.punkts paredz, ka aizliegts braukt, ja kaut 

viena no numura zīmēm nav piestiprināta paredzētajā vietā, aizliegts numura zīmes aizsegt 

vai pārklāt ar aizsargmateriāliem. 

Tādējādi, lai sauktu personu pie administratīvās atbildības par iepriekš minēto 

pārkāpumu, nepieciešams konstatēt šādus kumulatīvus apstākļus: 

1) persona vada transportlīdzekli; 

2) transportlīdzeklim nav nevienas numura zīmes vai tās ir aizsegtas. 

 

[30] Lietā nav strīda par pirmo no apstākļiem, proti, ka pieteicējs vadīja bezceļu 

kvadriciklu. Lietā ir strīds par to, vai transportlīdzeklim bija atbilstošas numura zīmes. 

 Kā izriet no Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1610 

„Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi” (minētie noteikumi bija spēkā administratīvā 

pārkāpuma protokola sastādīšanas brīdī) 7.pielikuma 1.7. un 4.6.apakšpunkta bezceļu 

transportlīdzeklim ir viena numura zīme, kas paredzēta uzstādīšanai bezceļu 

transportlīdzekļu aizmugurē, un numura zīmju simboli ir zaļā krāsā.  

Pieteicējs argumentē, ka lietā nav iegūti faktam, ka pieteicēja vadītajam 

transportlīdzeklim nebija numura zīme vai ka tā bija aizsegta. Tiesas sēdē pieteicējs 

paskaidroja, ka numura zīme bija redzama (sk. tiesas sēdes protokolu, lietas 163.lapa). 

Vienlaikus tiesa konstatē, ka citos lietā esošajos pierādījumos nostiprinātās ziņas par 

numura zīmju esamību ir pretrunā ar pieteicēja paskaidrojumiem. Pirmkārt, administratīvā 

pārkāpuma protokolā [12.1] norādīts, ka numura zīme bija aizsegta (piestiprināta uz otru 

pusi). D.S., sniedzot liecību Rīgas rajona tiesā, tostarp norāda [12.6], ka „kvadriciklam nebija 

reģistrācijas numura. (..) Kvadriciklam ir jābūt vienai reģistrācijas numura zīmei aizmugurē. 

Kad pārkāpējs pabrauca garām D.S., viņš apgriezās pretējā braukšanas virzienā. Tad arī 

redzēja, ka kvadriciklam nav numura zīmes. (..) Kvadriciklam ir speciāli sagatavots 

mehānisms – numura zīmi noņemot bez skrūvēm apgriež otrādi, lai nebūtu redzams numurs. 

Plāksnītei malā ir tapas, kuras iestiprinātas uz otru pusi. Numurs braukšanas laikā nebija 

redzams, tātad kvadriciklam nebija numura. Nebija numura, pēc kura pārbaudīt kvadricikla 

īpašnieku. D.S. nezināja, kur transportlīdzeklim ir šasijas numurs. Tad ieraudzīja, ka numura 

zīme ir otrādi, tā tika aplikta pareizi”. Dienesta ziņojumā [12.9] D.S. norāda, ka pēc tam, kad 

kvadricikla vadītājs pabrauca viņam garām, ieraudzījis, ka kvadriciklam nav valsts 

reģistrācijas numura zīmes. Arī tiesas sēdē Rīgas apgabaltiesā D.S. liecināja [12.10], ka 

kvadricikla numurs bija apgriezts uz otru pusi, lai nevar redzēt, A.V. nav teicis, kur atrodams 

šasijas numurs. 

Tiesa minētajiem pierādījumiem dod priekšroku iepretim A.V. paskaidrojumiem. 

Tiesa ņem vērā, ka D.S. konkrētajos apstākļos bija reāla iespēja pārliecināties par to, ka 

numura zīme bija aizklāta, proti, policijas darbinieks to pamanīja tad, kad apgriezās 

braukšanai pretējā virzienā un sekoja A.V. vadītajam kvadriciklam, kā arī pēc tam, kad 

kvadricikls jau bija apstādināts uz dambja. Policijas darbinieks arī detalizēti paskaidrojis, 

kāds ir numura zīmes mehānisms, lai numura zīmi varētu pagriezt uz otru pusi. Turklāt vērā 

ņemams arī tas, ka A.V. paskaidrojumos attiecībā uz numura zīmju esamību ir konstatējamas 

pretrunas. Proti, tiesas sēdē Rīgas apgabaltiesā A.V. paskaidroja [12.11], ka, lai brauktu ar 

bezceļu kvadriciklu, nevajag ne ķiveri, ne numuru. Tiesa arī norāda, ka tas vien, ka D.S. 

dienesta ziņojumos un liecībā nebija precīzi fiksēti notikuma faktiskie apstākļi attiecībā uz 

ātruma pārsniegšanu, nenozīmē, ka arī visas pārējās šajos pierādīšanas līdzekļos iekļautās 

ziņas būtu izslēdzamas no pierādījumu loka. 

Līdz ar to tiesa atzīst, ka ar lietā iegūtajiem pierādījumiem, kurus tiesa atzinusi par 

ticamiem, ir pierādīts, ka A.V. vadīja transportlīdzekli, kura numura zīme bija aizsegta. Līdz 

ar to A.V. darbībās ir konstatējamas kodeksa 149.
25

panta trešajā daļā paredzētā administratīvā 
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pārkāpuma sastāva pazīmes un iestāde pamatoti pieteicēju saukusi pie administratīvās 

atbildības pēc minētā kodeksa panta. 

 

[31] Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, tiesa atzīst, ka pieteicējs ir 

izdarījis kodeksa 149.
4
panta otrajā un trešajā daļā, 149.

7
panta astotajā daļā, 149.

24
panta otrajā 

daļā un 149.
25

panta trešajā daļā paredzētos administratīvos pārkāpumus. Līdz ar to ir pamats 

vērtēt, vai pieteicējam piemērotais sods ir samērīgs un atbilstošs. 

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 35.panta otrajai daļai, 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. Savukārt saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo 32.panta pirmo un otro daļu sodu par administratīvo pārkāpumu uzliek 

ietvaros, ko nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto pārkāpumu, 

stingrā saskaņā ar šo kodeksu un citiem aktiem par administratīvajiem pārkāpumiem. 

Uzliekot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību, viņa vainas 

pakāpi, mantisko stāvokli, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. 

Iestāde ar pārsūdzēto Lēmumu pieteicējam uzlikusi naudas sodu 80 latu apmērā. Šāds 

soda apmērs atbilst tai sankcijai, kura ir paredzēta par smagāko pārkāpumu (kodeksa 

149.
24

panta otrās daļas sankcijai). Iestāde nav konstatējusi ne atbildību mīkstinošus, ne arī 

pastiprinošus apstākļus. 

Izvērtējot pārsūdzēto Lēmumu, tiesa secina, ka tajā nav norādīti izvērsti lietderības 

apsvērumi, kādēļ pieteicējam piemērots tieši šāds sods. 

Kā atzinis Senāts, tas, ka iestāde nav lēmumā norādījusi izvērstus lietderības 

apsvērumus par piemērojamā soda apmēru, ir uzskatāms par procesuālu pārkāpumu, tomēr 

tas pats par sevi automātiski nenozīmē, ka piemērotais sods ir nesamērīgs (un līdz ar to 

prettiesisks) (sk. Senāta 2007.gada 24.aprīļa sprieduma lietā Nr.SKA-183/2007 10.punktu). 

Tiesa ņem vērā to, ka soda apmērs ir noteikts piemērojamo tiesību normu sankciju 

ietvaros, turklāt sods ir piemērots par pieciem pārkāpumiem. Vērtējot pārkāpuma raksturu, 

tiesa ņem vērā to, ka pārkāpumi apdraud gan ceļu satiksmes, gan arī paša pārkāpēja drošību. 

Tāpat tiesa ņem vērā arī to, ka pieteicējs noliedz izdarītos pārkāpumus. Tādēļ, tiesas ieskatā, 

pieteicējam piemērotais sods ir samērīgs un atbilstošs izdarītajiem pārkāpumiem, turklāt šo 

vērtējumu neietekmē apstāklis, ka pieteicēja darbībās tiesa nav konstatējusi kodeksa 

149.
8
panta desmitajā daļā paredzētā pārkāpuma sastāvu un secīgi pārsūdzētais Lēmums šajā 

daļā ir atceļams. 

 

[32] Šādos apstākļos tiesa atzīst, ka pārsūdzētais Lēmums daļā atstājams negrozīts, 

bet daļā – atceļams. 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 239.panta 1.punktu, 

286.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, Administratīvā rajona tiesa 

 

nosprieda: 

 

Apmierināt daļēji A.V. pieteikumu. 

Atcelt Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes 

Satiksmes uzraudzības biroja 2010.gada 1.septembra lēmumu Nr.329 daļā par A.V. saukšanu 

pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.
8
panta 

desmitās daļas un šajā daļā lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā izbeigt. 

Atstāt negrozītu Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas 

pārvaldes Satiksmes uzraudzības biroja 2010.gada 1.septembra lēmumu Nr.329 daļā par A.V. 
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saukšanu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

149.
4
panta otrās un trešās daļas, 149.

7
panta astotās daļas, 149.

24
panta otrās daļas un 

149.
25

panta trešās daļas, ar kuru A.V. uzlikts naudas sods 80 latu apmērā. 

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā 20 dienu laikā no tā 

sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu 

namā. 

 

Tiesnese (paraksts) L.Konošonoka 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās rajona tiesas 

tiesnese___________________________L.Konošonoka 

Rīgā, 2012.gada 5.jūnijā 

 

 


