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Rīgā                                            2009.gada 22.maijā  

 

Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: 

tiesas sēdes priekšsēdētāja K.Krastiņa, 

tiesneši L.Vīnkalna un V.Endzelis,  

 

piedaloties pie administratīvās atbildības sauktajai personai M.P. un viņa 

pārstāvim E.Dž.,  

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu par M.P. 

(/personas kods/) saukšanu pie administratīvās atbildības par Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.
15

panta astotajā daļā paredzētā 

administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, sakarā ar M.P. apelācijas sūdzību par 

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses 2008.gada 31.oktobra 

lēmumu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] 2008.gada 7.oktobrī Valsts policijas Rīgas Reģiona pārvaldes jaunākais 

inspektors sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.PA545067 

(turpmāk – Protokols) par to, ka 2008.gada 7.oktobrī plkst.1.50 M.P. vadīja 

automašīnu Škoda Octavia ar /reģistrācijas numurs/ pa Kuģu ielu virzienā no 

Trijādības ielas uz Mūkusalas ielu, Rīgā un atteicās no medicīniskās pārbaudes 

alkohola koncentrācijas noteikšanai. Alkohola reibumu ārsts konstatējis 

klīniski.  

Administratīvā atbildība par šo pārkāpumu paredzēta Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.
15

panta astotajā 

daļā. 

 

[2] Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses 2008.gada 

31.oktobra lēmumu M.P. (turpmāk – pārkāpējs) atzīts par vainīgu LAPK 

149.
15

panta astotajā daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanā, sodīts ar 

administratīvo arestu uz desmit diennaktīm un naudas sodu Ls 500 apmērā, 

atņemot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un atpūtas kuģu vadīšanas tiesības 

uz diviem gadiem. 

Lēmums pamatots šādi. 
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[2.1] Noklausījusies pārkāpēja paskaidrojumus, liecinieku liecības un 

pārbaudījusi lietas materiālus to kopumā un savstarpējā sakarībā, tiesnese 

uzskatīja, ka pārkāpējs ar savām darbībām ir izdarījis administratīvos 

pārkāpumus, kas paredzēti LAPK 149.
15

panta astotajā daļā.  

Lai personu sauktu pie administratīvās atbildības atbilstoši minētajai 

tiesību normai, jākonstatē, ka persona vadījusi transportlīdzekli, policijas 

darbiniekam bija pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājs ir alkohola 

reibumā, un transportlīdzekļa vadītājs atteicies veikt medicīnisko pārbaudi 

alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu 

ietekmei. 

[2.2] No tiesas sēdē sniegtajiem pārkāpēja paskaidrojumiem un lietas 

materiāliem redzams, ka 2008.gada 7.oktobrī plkst.1.50 pārkāpējs vadīja 

automašīnu Škoda Octavia ar /reģistrācijas numurs/ pa Kuģu ielu virzienā no 

Trijādības ielas uz Mūkusalas ielu, Rīgā.  

Minēto apstākļu esamību pierāda gan pārkāpēja paskaidrojumi par to, ka 

viņš vadīja automašīnu Škoda Octavia ar /reģistrācijas numurs/ un viņu 

apturēja policijas darbinieki, gan policijas darbinieku J.P. un V.L. liecības par 

to, ka administratīvā pārkāpuma protokolā fiksētajā laikā un vietā tika apturēta 

automašīna Škoda Octavia ar /reģistrācijas numurs/ un to vadīja pārkāpējs. 

[2.3] Tiesas sēdē liecinieki J.P. un V.L. liecināja, ka administratīvā 

pārkāpuma protokolā fiksētajā laikā un vietā tika apturēta automašīna Škoda 

Octavia un sarunas laikā ar automašīnas vadītāju no viņa bija jūtama alkohola 

smaka, kā arī pats vadītājs apstiprināja, ka ir lietojis alkoholu.  

Tiesas sēdē pārkāpējs paskaidroja, ka pirms braukšanas ar automašīnu viņš 

bija izdzēris trīs glāzes vīna (pa 50 ml) un tad, kad viņu apturēja policijas 

darbinieki, paskaidroja, ka ir lietojis alkoholu.  

Minētie apstākļi apliecina pamatotu aizdomu esamību par transportlīdzekļa 

vadītāja M.P. iespējamo atrašanos alkohola reibuma stāvoklī notikuma 

fiksēšanas brīdī, kas atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.
5
panta pirmajā daļā un 

Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.15 „Kārtība kādā 

nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams 

narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaids” (turpmāk – Noteikumi Nr.15) 

14.punktam ir pamats transportlīdzekļa vadītāja pārbaudei alkohola 

koncentrācijas noteikšanai. 

[2.4] No tiesas sēdē sniegtajām liecinieku J.P. un V.L. liecībām izriet, ka 

transportlīdzekļa vadītājs atbilstoši Noteikumu Nr.15 4.punktā noteiktajam tika 

nogādāts medicīniskās pārbaudes veikšanai, jo portatīvo ierīci alkohola 

koncentrācijas noteikšanai nebija iespējams pielietot, tā kā bija beidzies tās 

tehniskās lietošanas derīguma termiņš, par ko tika informēts transportlīdzekļa 

vadītājs.  

Tiesas sēdē pārkāpējs paskaidroja, ka alkohola pārbaude uz vietas netika 

veikta un viņam tika paskaidrots, ka ir kaut kādas problēmas, proti, vai nav 

alkometra vai tam ir kaut kādas tehniskas problēmas. 
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Līdz ar to minētie apstākļi norāda, ka notikuma vietā nebija iespējams 

pielietot mēraparātu alkohola koncentrācijas noteikšanai un veikt mērījumus. 

Minēto apstākļu esamība ir fiksēta transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes 

2008.gada 7.oktobra protokolā Nr.NB219475, norādot, ka „tehnisku iemeslu dēļ 

pārbaudīt nav iespējams”. Ar minēto protokolu iepazīstināts arī pārkāpējs, ko 

apliecina viņa paraksta atzīme.  

[2.5] No Protokola redzams, ka pārkāpums fiksēts 2008.gada 7.oktobrī 

plkst.1.50 un ekspertīze uzsākta 2008.gada 7.oktobrī plkst.2.20. Līdz ar to ir 

ievērots laika intervāls vadītāja nogādāšanai ekspertīzes veikšanai atbilstoši 

Noteikumu Nr.15 4.punktā noteiktajam. Tiesas sēdē pārkāpējs norādīja, ka viņu 

apturēja ap plkst.1.00. Arī minētā laika robeža atbilst laika intervālam vadītāja 

nogādāšanai medicīniskās pārbaudes veikšanai.  

[2.6] No lietas materiāliem redzams, ka pārkāpējs tika nogādāts 

medicīniskās pārbaudes veikšanai, pamatojoties uz policijas darbinieka 

nosūtījumu. To apliecina 2008.gada 7.oktobra transportlīdzekļa vadītāja 

nosūtījums uz medicīnisko pārbaudi, liecinieku J.P. un V.L. liecības, kā arī 

liecinieces A.Š.-K. liecības, ka medicīniskā pārbaude tika veikta, pamatojoties 

uz policijas darbinieka nosūtījumu, par ko tika izdarīta atzīme reģistrācijas 

žurnālā un kas ir fiksēts medicīniskās pārbaudes protokolā Nr.5907. 

[2.7] Tiesas sēdē pārkāpējs paskaidroja, ka viņš atteicās nodot asins 

analīzes, jo baidījās, ka zaudēs samaņu vai tiks radīts kaitējums viņa veselībai, 

vēlējās, lai viņu aizved pie ģimenes ārsta. Administratīvā pārkāpuma protokolā 

pārkāpējs norādīja, ka atteicis nodot asinis, jo nav pārliecināts par ārsta 

kompetenci. 

Tiesas sēdē lieciniece A.Š.-K. norādīja, ka Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs ir sertificēta iestāde un atbilst visām medicīnas iestādes 

prasībām. Medicīnisko pārbaudi veic tikai speciāli apmācīts un sertificēts ārsts. 

Viņas darba stāžs ir 20 gadi.  

Ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto medicīniskās pārbaudes 

reglamentēto kārtību un lietā noskaidrotos apstākļus, tiesnese uzskatīja, ka nav 

pamatota pārkāpēja norāde par medicīniskās pārbaudes veikšanu ārpus 

minētajos noteikumos norādītajām ārstniecības iestādēm, kā arī nav pamatota 

norāde par ārsta nekompetenci un neatbilstošu kvalifikāciju vai iestādes 

neatbilstību tās funkciju realizēšanai. Līdz ar to pārkāpēja norādītie apstākļi 

nevarēja izslēgt medicīniskās pārbaudes izpildi. 

[2.8] Tiesas sēdē lieciniece A.Š.-K. liecināja, ka vadītājs atteicās nodot 

bioloģiskās vides paraugus, atteicās no ekspertīzes veikšanas. Alkohola reibums 

tika noteikts klīniski. Medicīniskā pārbaude tiek veikta saskaņā ar Noteikumiem 

Nr.15. Ja ir aizdomas par automašīnas vadīšanu dzērumā, tiek veiktas asins 

analīzes, jo tās visprecīzāk nosaka alkohola koncentrācijas apmēru (promiles), 

kas ir svarīgi pārkāpuma kvalifikācijai. Alkohols ir viela, kas vispirms uzkrājas 

asinīs un pēc tam tikai citās bioloģiskās vidēs (urīnā, siekalās), tāpēc šādos 

gadījumos svarīgas ir asins analīzes, bet urīna, siekalu analīzēm ir nosacīta 
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nozīme. Ekspertīzes laikā var tikt pielietotas vairākas metodes, bet pārsvarā 

tajos gadījumos, kad nepieciešams strīdus situācijās izslēgt iespējamo kļūdu.  

[2.9] Tiesas sēdē liecinieki J.P. un V.L. liecināja, ka ekspertīzes veikšana 

ietilpst ārsta kompetencē. Pārkāpējs atteicās nodot asins analīzes, ekspertīzes 

laikā sarunājās tikai ar ārstu. 

Tiesas sēdē pārkāpējs paskaidroja, ka viņš atteicās nodot asins analīzes, 

piedāvāja doties pie ģimenes ārsta vai nodot citas analīzes, veikt pārbaudi ar 

portatīvo mēraparātu. Līdz ar to nevar uzskatīt, ka viņš atteicis no medicīniskās 

pārbaudes. 

[2.10] Izvērtējot sniegtās liecības un Noteikumu Nr.15 13.punktā noteikto 

medicīniskās pārbaudes apjomu un kārtību, uzskatīts, ka pārkāpēja atteikums 

nodot asins analīzes nedeva iespēju veikt pilnīgu un vispusīgu medicīnisko 

pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs. Pārkāpēja norādei, ka viņš 

vēlējās nodot citas analīzes vai doties pie ģimenes ārsta, nevar tikt piešķirta 

primāra nozīme, jo viņa atteikums nodot asins paraugus ir tieši saistīts ar 

medicīniskās pārbaudes veikšanu viņam kā transportlīdzekļa vadītājam. Līdz ar 

to šāda pārkāpēja rīcība ir vērtējama kā atteikums veikt medicīnisko pārbaudi. 

[2.11] Noteikumu Nr.15 19.punktā noteikts, ja pārbaudāmais 

transportlīdzekļa vadītājs atsakās no medicīniskās pārbaudes, atsakās nodot 

bioloģiskās vides (asiņu, urīna vai siekalu) paraugus laboratoriskiem 

izmeklējumiem vai mēģina veikt darbības, kas var mainīt medicīniskās 

pārbaudes galīgo rezultātu, ārsts šo faktu ieraksta medicīniskās pārbaudes 

protokolā. Ja tas iespējams, atzinumu sniedz, ņemot vērā klīniskās izmeklēšanas 

rezultātus. 

2008.gada 7.oktobra medicīniskās pārbaudes protokolā Nr.5907 norādīts, 

ka pārkāpējs atteicies no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas 

noteikšanai bioloģiskās vidēs, ir konstatēts alkohola reibums klīniski. 

[2.12] Izvērtējot minētos apstākļus kopumā, tiesnese uzskatīja, ka lietā 

iegūtie pierādījumi pierāda to, ka pārkāpējs atteicās no medicīniskās pārbaudes 

alkohola koncentrācijas noteikšanai. 

Minētos apstākļus apliecina gan lietas materiāli, gan liecinieku sniegtās 

liecības, kas kopumā nav savstarpēji pretrunīgas un atbilst administratīvā 

pārkāpuma protokolā fiksētajiem apstākļiem, kā arī norāda uz notikušā apstākļu 

secību.  

[2.13] Pārkāpējs lietā esošajā iesniegumā norādījis, ka viņa nogādāšana uz 

medicīnisko pārbaudi un iejaukšanās privātajā dzīvē nebija samērīga ar 

iespējamo pārkāpumu, kuru policijas darbiniekiem bija iespēja noteikt 

automašīnas apturēšanas vietā. 

No LAPK 149.
15

panta astotās daļas kopsakarā ar šī panta jēgu izriet, ka 

minētā administratīvā pārkāpuma sastāva pamatelements ir transportlīdzekļa 

vadīšana alkohola reibumā vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Līdz ar to minētā 

pārkāpuma apdraudējuma objekts ir ceļu satiksme un tās drošība, kas liecina par 

pārkāpuma bīstamību proporcionāli pārkāpēja rīcībai konkrētos apstākļos.  
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[2.14] Nosakot sodu, tiek ņemts vērā izdarītā pārkāpuma raksturs un 

smagums, pārkāpēja personība, pārkāpuma izdarīšanas vieta, diennakts laiks, 

atbildību ietekmējošie apstākļi. Pārkāpēja atbildību mīkstinoši un pastiprinoši 

apstākļi nav konstatēti.  

 

[3] Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses 2008.gada 

31.oktobra lēmumu pārkāpējs iesniedza apelācijas sūdzību. 

Apelācijas sūdzībā norādīti šādi argumenti. 

[3.1] Pārkāpējs neapšaubīja pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanas 

nepieciešamību uz vietas, bet tikai prasīja policijas darbiniekus veikt pārbaudi 

ar portatīvo ierīci, kas netika izdarīts pārkāpējam nezināmu iemeslu dēļ. 

Tiesa nav ņēmusi vērā, ka pārkāpēja nogādāšana medicīniskās pārbaudes 

veikšanai notika prettiesiski. 

Pārkāpējam automašīnas apturēšanas vietā netika paskaidrots, ka pārbaudi 

ar mēraparāta palīdzību nav iespējams veikt tehnisku iemeslu dēļ. Tas tika 

paskaidrots tikai pēc medicīniskās pārbaudes veikšanas. Automašīnas 

apturēšanas vietā netika sastādīts vadītāja pārbaudes protokols, kas bija jādara 

atbilstoši Noteikumu Nr.15 4.punktam. 

Alkometrs bija policijas darbinieku rīcībā, pildot dienesta pienākumus, 

tādēļ pastāv reāla iespēja, ka tas bija lietošanas kārtībā. Tādēļ tiesas secinājums, 

ka policijas darbiniekiem nebija iespēju pielietot alkometru, nav pamatots un 

neatbilst faktiskajiem lietas apstākļiem. 

[3.2] Pārkāpējs piekrita veikt medicīnisko pārbaudi un atteicās tikai no 

asins analīzes nodošanas. Viņam netika atļauts nodot siekalu vai urīna analīzes. 

To, ka alkohola koncentrāciju ir iespējams noteikt arī šādi, izriet arī no tiesai 

iesniegtā 2008.gada 30.oktobra Latvijas Neatkarīgo ekspertu asociācijas 

ekspertu atzinuma Nr.660. 

Pārkāpējam bija tiesības atteikties no asins nodošanas, kā arī bija tiesības 

paļauties, ka medicīniskā pārbaude, ja tā tiks veikta, tiks veikta ar tādu 

medicīnas un tehnisko līdzekļu palīdzību, kas vismazāk aizskars viņa privātās 

intereses, pašcieņu un nodarīs vismazāko kaitējumu viņa veselībai. 

 

[4] Tiesas sēdē M.P. pārstāvis apelācijas sūdzību uzturēja uz tajā 

norādītajiem motīviem. 

 

 

 

 

Motīvu daļa 

 

[5] Noklausījusies M.P. pārstāvja paskaidrojumus, pārbaudījusi lietas 

materiālus un izvērtējusi lietā esošos pierādījumus, Administratīvā apgabaltiesa 

atzīst, ka apelācijas sūdzība ir pamatota. 
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[6] M.P. ir sodīts par LAPK 149.
15

panta astotajā daļā paredzētā pārkāpuma 

izdarīšanu – par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no medicīniskās 

pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo 

vielu ietekmes pārbaudes.  

Apgabaltiesa atzīst, ka pirmās instances tiesas tiesnese pareizi konstatēja 

lietas faktiskos apstākļus, kas minēti šā sprieduma [2.2]punktā. 

M.P. apelācijas sūdzībā norāda, ka nav izdarījis pārkāpumu, jo nav atteicies 

no medicīniskās pārbaudes. Atteicās nodot asins paraugus, bet neatteicās nodot 

citas bioloģiskās vides paraugus, kas viņam nebija piedāvāts un attiecīgie 

paraugi nebija ņemti.  Prasīja policijas darbiniekus veikt pārbaudi ar portatīvo 

ierīci, kas netika izdarīts viņam nezināmu iemeslu dēļ; viņa nogādāšana 

medicīniskās pārbaudes veikšanai notika prettiesiski, jo viņam netika 

paskaidrots, ka pārbaudi ar mēraparāta palīdzību nav iespējams veikt tehnisku 

iemeslu dēļ. 

 

[7] M.P. norāda, ka viņš piekrita veikt medicīnisko pārbaudi un atteicās 

tikai no asins analīzes nodošanas. Viņam netika atļauts nodot siekalu vai urīna 

analīzes, bet alkohola koncentrāciju ir iespējams noteikt arī šādi. Tādējādi viņš 

nav izdarījis pārkāpumu, jo nav atteicies no medicīniskās pārbaudes. 

M.P. ir sodīts par LAPK 149.
15

panta astotajā daļā paredzētā pārkāpuma 

izdarīšanu – par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no medicīniskās 

pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo 

vielu ietekmes pārbaudes. 

Kārtību, kādā transportlīdzekļu vadītājiem nosakāma alkohola 

koncentrācija asinīs, noteic Noteikumi Nr.15.  

Noteikumu Nr.15 12.punkts noteic, ka medicīniskā pārbaude ir alkohola 

koncentrācijas noteikšana transportlīdzekļa vadītāja asinīs vai narkotisko vai 

citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšana transportlīdzekļa vadītājam kādā no 

šo noteikumu 1.pielikumā minētajām ārstniecības iestādēm vai šo ārstniecības 

iestāžu specializētajām medicīniskajām autolaboratorijām. 

Noteikumu 19.punkts noteic, ja pārbaudāmais transportlīdzekļa vadītājs 

atsakās no medicīniskās pārbaudes, atsakās nodot bioloģiskās vides (asiņu, 

urīna vai siekalu) paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem vai mēģina veikt 

darbības, kas var mainīt medicīniskās pārbaudes galīgo rezultātu, ārsts šo faktu 

ieraksta medicīniskās pārbaudes protokolā. Ja tas iespējams, atzinumu sniedz, 

ņemot vērā klīniskās izmeklēšanas rezultātus, un norāda, ka atzinuma pamatā ir 

klīniskā simptomātika. Savukārt minēto noteikumu 24.punktā ir norādīts, ka, lai 

noteiktu alkohola koncentrāciju bioloģiskajā vidē, materiālu paraugus 

laboratoriskai izmeklēšanai nodod kopā ar nosūtījumu alkohola noteikšanai 

bioloģiskajā vidē (noteikumu 5.pielikums), kurā cita starpā norāda ņemtā 

parauga nosaukumu, tā ņemšanas datumu un laiku. 
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Saskaņā ar Noteikumu Nr.15 17.punktu alkohola koncentrācijas 

noteikšanai asinīs laboratoriski izmanto enzimatīvo imūnmetodi vai gāzu 

hromatogrāfijas metodi; paraugu ņemšana notiek saskaņā ar Noteikumu Nr.15 

4.pielikuma „Materiālu paraugu ņemšana laboratoriskiem izmeklējumiem un to 

glabāšana” I sadaļu „Materiālu paraugu ņemšana alkohola noteikšanai 

bioloģiskā vidē un to glabāšana”, un minētā 4.pielikuma I sadaļas 1., 4. un 

5.punkts paredz, ka alkohola noteikšanai bioloģiskā vidē tiek ņemti asins, urīna 

un siekalu paraugi. 

Ievērojot minēto tiesisko regulējumu, secināms, ka alkohola noteikšanu 

bioloģiskajā vidē vispārīgi iespējams veikt kādas no bioloģiskās vides – asins, 

urīna vai siekalu paraugu laboratorisko izmeklēšanu. 

Minētais secinājums atbilst Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departamenta (turpmāk – Senāts) praksei. Senāts atzinis, ka transportlīdzekļa 

vadītāja medicīniskajā pārbaudē alkohola koncentrāciju ir iespējams noteikt ne 

tikai ar asins parauga laboratorisku izmeklēšanu, bet arī ar citu bioloģiskās 

vides paraugu (urīna vai siekalu) analīzi. Līdz ar to transportlīdzekļa vadītāja 

medicīniskā pārbaude var notikt arī tad, ja transportlīdzekļa vadītājs ir atteicies 

nodot asins paraugu, bet ir nodevis citas bioloģiskās vides, piemēram, urīna 

paraugu (sk. Senāta 2009.gada 21.maija spriedumā lietā Nr.SKA-156/2009 

11.punktu). 

 

[8] Ievērojot minēto, lietā ir svarīgi noskaidrot, vai M.P. medicīniskajā 

pārbaudē alkohola noteikšanai ir atteicies no pārbaudes veikšanas viņam, 

atsakoties nodot bioloģiskās vides (kas, saskaņā ar Noteikumu Nr.15 

regulējumu, var būt asins, urīns vai siekalas), paraugus.  

Lietā nav strīda par apstākli, ka M.P. medicīniskajā pārbaudē atteicās 

nodot asins paraugu laboratorisko analīžu veikšanai. 

 Apgabaltiesa konstatē, ka medicīniskās pārbaudes protokolā Nr.5907 

31.ailē un 24.3.ailē „bioloģiskā vide ņemta” norādīts: „asinis, siekalas, urīnu 

nodot atteicās”; minēto ierakstu apstiprina ārstes A.Š.-K. un laboranta J.S. 

paraksti (lietas 7.lapa). 

2008.gada 31.oktobra tiesas sēdē lieciniece A.Š.-K. liecināja, ka M.P. 

atceras pēc izskata, viņš bija autovadītājs, kurš atteicās nodot asinis, atteicās no 

ekspertīzes veikšanas. Svarīgas analīzes ir asins analīzes, no kurām visprecīzāk 

var noteikt alkohola koncentrāciju organismā. Alkohola koncentrāciju iespējams 

noteikt arī ar urīna, siekalu analīzēm. Alkohols sākotnēji uzkrājas asinīs, tad 

izdalās caur citām bioloģiskām vides vielām, tāpēc šādos gadījumos ir svarīgas 

asins analīzes, citu bioloģisko vižu vielām ir nosacīta nozīme (tiesas sēdes 

protokols, lietas 49.lapa). 

2008.gada 31.oktobra tiesas sēdē liecinieks J.P. (policijas amatpersona, 

kura sastādīja Protokolu) liecināja, ka, kad M.P. tika nogādāts uz Hospitāļu ielu, 

viņš atteicās nodot asins analīzes; viņam netika piedāvāts veikt citas analīzes. 

Ekspertīzes laikā liecinieks atradās tajā pašā telpā, kurā M.P. Varēja pilnībā 
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dzirdēt, ko M.P. runāja ar ārsti. M.P. ārstei norādīja, ka var nodot citas analīzes; 

viņš piedāvāja nodot citas analīzes, tika atteikts. M.P. atteicās tikai no asins 

analīžu nodošanas (tiesas sēdes protokols, lietas 38.-49.lapa).  

2008.gada 31.oktobra tiesas sēdē liecinieks V.L. liecināja, ka dzirdēja un 

redzēja ekspertīzes gaitu. Ārste piedāvāja M.P. veikt asins analīzes, persona 

atteicās. M.P. atteicās no asins analīžu nodošanas, ārste nepiedāvāja veikt citas 

analīzes. M.P. pats teica, ka vēlas veikt citas analīzes (tiesas sēdes protokols, 

lietas 49.lapa). 

 

[9] Lietā ir pretrunīgi pierādījumi par faktu, vai M.P. ir atteicies arī no 

urīna un siekalu paraugu nodošanas medicīniskajā pārbaudē, vai viņam šādi 

paraugi netika prasīti. 

Faktu, ka M.P. atteicās no urīna un siekalu paraugu nodošanas, apliecina 

tikai ieraksts medicīniskās pārbaudes protokolā Nr.5907 (lietas 7.lapa). 

Apgabaltiesa, izvērtējot minēto pierādījumu kopsakarā ar citiem lietā 

esošajiem pierādījumiem – liecinieku policijas amatpersonu J.P. un V.L. 

liecībām (norāda uz to, ka M.P. nav atteicies nodot urīna un siekalu paraugus, 

pats piedāvāja ārstei tos nodot), ārstes A.Š.-K. tiesas sēde sniegtajām liecībām 

(nesniedz ziņas par to, ka M.P. būtu attiecies no siekalu, urīna paraugu 

nodošanas), M.P. sniegto paskaidrojumu, ka viņam netika piedāvāts un viņš 

neatteicās nodot pārbaudē siekalas vai urīna paraugus, apgabaltiesa neatzīst par 

ticamām medicīniskās pārbaudes protokolā Nr.5907 fiksētās ziņas par faktu, ka 

M.P. medicīniskajā pārbaudē atteicās no urīna un siekalu paraugu nodošanas. 

  

[10] Ievērojot minēto, apgabaltiesas ieskatā lietā nav pierādīts, ka M.P. 

transportlīdzekļa vadītāja medicīniskajā pārbaudē ir atteicies no urīna un siekalu 

paraugu nodošanas izmeklēšanai, kā rezultātā ir attiecies no medicīniskās 

pārbaudes, tādējādi M.P. darbībās nav konstatējams LAPK 149.
15

panta astotajā 

daļā minētā administratīvā pārkāpuma sastāvs.  

Atbilstoši LAPK 239.panta 1.punktam, ja notikumā nav administratīvā 

pārkāpuma sastāva, lietā iesāktā lietvedība jāizbeidz.  

 

[11] Ievērojot apgabaltiesas konstatējumu, ka lietvedība M.P. 

administratīvā pārkāpuma lietā ir izbeidzama, jo notikumā nav administratīvā 

pārkāpuma sastāva, apgabaltiesa nevērtē pārējos M.P. iebildumus par pārbaudes 

veikšanas faktu. 

 

[12] Ievērojot iepriekš minēto, Administratīvā apgabaltiesa atzīst, ka Rīgas 

pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses 2008.gada 31.oktobra lēmums 

atceļams, jo notikumā nav bijis administratīvā pārkāpuma, atbildība par kuru 

paredzēta LAPK 149.
15

panta astotajā daļā, sastāva, un lietvedība administratīvā 

pārkāpuma lietā izbeidzama, pamatojoties uz LAPK 239.panta 1.punktu.  
 



 9 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 239.panta 

1.punktu, 286.
11

panta otrās daļas 3.punktu un 286.
14

pantu, Administratīvā 

apgabaltiesa 

 

nosprieda: 

 

Atcelt Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses 2008.gada 

31.oktobra lēmumu par M.P. (/personas kods/) saukšanu pie administratīvās 

atbildības par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.
15

panta astotajā 

daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, un lietvedību 

administratīvā pārkāpuma lietā izbeigt. 

 Spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā sastādīšanas dienā. 
  

 

Tiesas sēdes priekšsēdētāja /paraksts/ K.Krastiņa  

 

Tiesneši  /paraksts/ V.Endzelis 

 

 /paraksts/ L.Vīnkalna 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese K.Krastiņa  

Rīgā 2009.gada 22.maijā 

   

 

  

 


