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Rīgā 2018.gada 07. maijā 
 

_______ ________ 
____ ielā _-__, ____, LV-____ 

 
 

 
ATZINUMS 

par Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas inspektora 
17.04.2018. Administratīvā pārkāpuma protokolu ZZ Nr.711323 

 
 

 Zvērināta juridiskās palīdzības biroja EIRO TEMĪDA juristi iepazinās un veica juridisko analīzi 

Jūsu iesniegtajam Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas inspektora ______ __________ 2018.gada 

17.aprīlī plkst.13.10 sastādītajam Administratīvā pārkāpuma protokolam ZZ Nr.711323 (turpmāk – 

Pārkāpuma protokols) un pievienotajai Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas 

priekšnieka _._______ 2018.gada 19.aprīļa pavadvēstulei (turpmāk – Pavadvēstule). 

 Juridiskās analīzes rezultātā sniedzam sekojošu atzinumu. 
 

 Uzskatām Pārkāpuma protokolu un Pavadvēstuli par nelikumīgiem un neatbilstošiem 
Latvijas Republikas Satversmē noteiktajām cilvēka pamattiesībām, jo: 
 

1. Pārkāpuma protokolā norādīts, ka tas sastādīts Jūrmalā 2018.gada 17.aprīlī _______ ________ 

par 2017.gada 05.aprīlī (tātad par vairāk nekā gadu senu) izdarītu iebraukšanu ar 

transportlīdzekli Volvo ar valsts reģistrācijas Nr. JF-6899 īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas 

administratīvajā teritorijā, neiegādājoties caurlaidi. 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 238.1 panta pirmo daļu, 

saņemot ziņas, kuras norāda uz iespējamu administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, šā 
kodeksa 247.pantā minētās personas triju darba dienu laikā pieņem lēmumu par administratīvā 
pārkāpuma lietvedības uzsākšanu vai par atteikšanos uzsākt administratīvā pārkāpuma 

lietvedību (šā kodeksa 238.
2
 un 239.pants), vai par materiālu pārsūtīšanu pēc piekritības. 

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu var pieņemt, arī sastādot 

administratīvā pārkāpuma protokolu vai fiksējot to rezolūcijas veidā uz dokumenta, kas satur 

ziņas vai faktus par iespējamu administratīvo pārkāpumu. 

Tā kā Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas rīcībā ziņas par iespējamo iebraukšanu īpaša 

režīma zonā Jūrmalā ar transportlīdzekli Volvo ar valsts reģistrācijas Nr. JF-6899 bija no šī 
transportlīdzekļa fotofiksēšanas brīža, tas ir, 2017.gada 05.aprīļa, tad lēmumu par administratīvā 
pārkāpuma lietvedības uzsākšanu iestāde bija tiesīga pieņemt 3 darba dienu laikā, tas ir, līdz 

2017.gada 10.aprīlim, kas nav darīts. 

 LAPK 37.panta pirmā un ceturtā daļa paredz, ka lietvedību administratīvā pārkāpuma 

lietā var uzsākt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja 

pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma pārtraukšanas dienas. Lietvedību administratīvā 
pārkāpuma lietā izbeidz, ja deviņu mēnešu laikā no administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanas 

dienas nav pieņemts lēmums par soda piemērošanu. 

 Savukārt LAPK 245.2 pants paredz, ka tiesības izpildīt procesuālās darbības zūd līdz ar 

šā kodeksa, iestādes, tiesas vai tiesneša noteiktā termiņa izbeigšanos. Dokumentus, kas iesniegti 

pēc procesuālā termiņa izbeigšanās, neizskata. 

 Arī minētās imperatīvi piemērojamās normas ir pārkāptas, jo lietā attiecībā pret ______ 
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_______ veikta lietvedība un piemērots sods vairāk nekā gadu pēc it kā pārkāpuma izdarīšanas 

dienas, taču atbilstoši LAPK 37.panta ceturtajai daļai šāda lietvedība nevar tikt veikta, tā ir 

nekavējoties jāizbeidz. 

 Līdz ar to lietā no Jūrmalas Pašvaldības policijas puses ir rupji pārkāptas 
administratīvā pārkāpuma lietvedības procesuālās normas. 
 

2. Veiktā administratīvā pārkāpuma lietvedība neliecina, ka pēc transportlīdzekļa Volvo 

fotofiksācijas tā īpašnieks vai vadītājs vispār būtu bijis uzaicināts uz administratīvā pārkāpuma 

lietas izskatīšanu.  

Kā redzams no Pārkāpuma protokola, vietās, kur pārkāpējam ir dotas tiesības iesniegt 

paskaidrojumu par pārkāpumu un parakstīties par to, ka viņam izskaidrotas pie atbildības 

sauktās personas tiesības un pienākumi, ir ievilkta svītra. Policijas inspektors nav pat 

fiksējis, vai persona atteikusies parakstīt protokolu un piezīmes par protokola saturu, jo 

Pārkāpuma protokolā vietā, kur pārkāpējs parakstās par protokola eksemplāra saņemšanu, 

arī ievilkta svītra. Viss minētais norāda, ka policijas amatpersonas pat nav centušās 

uzaicināt pārkāpēju uz lietas izskatīšanu. 

 

Taču LAPK 271.pantā ir paredzēts: 

LAPK 271.pants. Kārtība, kādā administratīvā pārkāpuma lieta tiek izskatīta iestādē 
Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu sāk, paziņojot koleģiālās institūcijas sastāvu vai nosau-

cot tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura izskata lietu, paziņojot, kāda lieta tiks izskatīta, un 

nosaucot personu, kas tiek saukta pie administratīvās atbildības, kā arī pārbaudot šīs personas identitā-
ti un tās pārstāvja vai aizstāvja pilnvaras. 

Koleģiālās institūcijas sēdes priekšsēdētājs vai amatpersona, kas izskata lietu, izskaidro personām, 

kuras piedalās lietas izskatīšanā, to procesuālās tiesības un pienākumus, paziņo administratīvā pārkā-
puma protokola saturu, izskata tās personas lūgumus un papildinājumus, kuru sauc pie administratīvās 

atbildības, vai minētās personas pārstāvja vai aizstāvja lūgumus, cietušā vai viņa pārstāvja lūgumus, 

aizskartā mantas īpašnieka vai viņa pārstāvja lūgumus un pieņem lēmumus par tiem, kā arī uzklausa 

paskaidrojumus. Pēc tam pārbauda pārējos lietā esošos pierādījumus, uzklausa cietušos, lieciniekus un 

eksperta atzinumu. Ja lietā piedalās prokurors, noklausās viņa atzinumu. 

Koleģiālās institūcijas lēmumu pieņem ar šīs institūcijas locekļu, kas piedalās sēdē, vienkāršu balsu 

vairākumu. 

Lietu bez lietas dalībnieku klātbūtnes drīkst izskatīt tikai tad, ja ir zināms, ka viņiem savlaicīgi pa-
ziņots par lietas izskatīšanas vietu un laiku. Ja ir saņemts lūgums atlikt lietas izskatīšanu, institūcija 

(amatpersona), kas izskata lietu, var atzīt lūgumu par pamatotu un atlikt lietas izskatīšanu. Bez tās per-

sonas klātbūtnes, kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu drīkst izskatīt arī gadījumos, kad iestā-
jas atbildība par šā kodeksa 57.

3
, 149.

10
 pantā, 149.

31
 panta astotajā daļā paredzēto apstāšanās vai stā-

vēšanas noteikumu pārkāpšanu, un gadījumos, kad pārkāpums ceļu satiksmē fiksēts ar tehniskiem lī-
dzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli. Gadījumos, kad pie administratī-
vās atbildības sauc ārvalsts kuģa īpašnieku, berbouta fraktētāju vai operatoru, lietu drīkst izskatīt bez 

viņu klātbūtnes, pārstāvja statusā uzaicinot kuģa kapteini. 

 

Pārkāpuma protokolā un Pavadvēstulē pat nav norādīts, vai _______ ________ paziņots 
par lietas izskatīšanas vietu un laiku, nemaz nerunājot par viņa ignorētajām tiesībām 
piedalīties lietas izskatīšanā, izteikt savus paskaidrojumus, lūgumus un apsvērumus, 
pārbaudīt pierādījumus. 

 

3. LAPK 274.panta trešā daļa nosaka, ka administratīvā pārkāpuma lietās, kuras izskata un kurās 
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lēmumu pieņem uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas, šā panta otrajā daļā norādītās ziņas ietver 

administratīvā pārkāpuma protokolā. 
Tātad Pārkāpuma protokolā obligāti bija nepieciešams norādīt LAPK 274.panta otrajā daļā 
norādītās ziņas, tostarp - norādi, kur un kādā termiņā šo lēmumu var pārsūdzēt. 

Šādas norādes par vietu un termiņu, kur un kādā Pārkāpuma protokolu var pārsūdzēt, 
protokolā nav. Tādējādi ir pārkāptas _._______ tiesības uz pieņemtā lēmuma pārsūdzību 
un lietas taisnīgu izskatīšanu augstākā iestādē un tiesā, kā arī viņa nevainīguma 
prezumpcija (Latvijas Republikas Satversmes 92.pants). 
 

4. Pavadvēstulē ir ietverta atsauce uz personas, kuru sauc pie administratīvās atbildības, 

pienākumiem un tiesībām (LAPK 260.pants), kas ir absurda, jo post factum deklarē tos ______ 

_______ pienākumus un tiesības, kurus viņam ievērot un izmantot nebija ļauts līdz lietas 

izskatīšanas pabeigšanai, kas noslēdzās ar Pārkāpuma protokolā piemēroto naudas sodu, jo 

_.________ nebija paziņots par šādas pārkāpuma lietas esamību un izskatīšanas vietu un laiku. 

 

5. Tikai Pavadvēstulē norādītā pārsūdzības kārtība saskaņā ar LAPK 279.pantu līdz ar to ir vienīgā 
______ _______ kā pie administratīvās atbildības sauktās personas tiesību aizsardzības iespēja 

konkrētajā lietā, jo visas pārējās viņa procesuālās tiesības ir tikušas ignorētas. 

 

6. Pārkāpjot savu kompetenci un LAPK 210.pantu, lēmumu attiecībā pret ______ _______ ir 

pieņēmis Pašvaldības policijas inspektors, nevis likumā paredzētā institūcija, kurai pakļauta 

administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana – Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā 
komisija: 

LAPK 210.panta otrā daļa: Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo 

pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem. 

 

7. ______ _______ tiek saukts pie administratīvās atbildības par 2017.gada 12.janvāra 
Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša 
režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” pārkāpumu, proti, par to, ka 
viņš iebraucis īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētā, neiegādājoties caurlaidi. 

Uzskatām, ka minētie saistošie noteikumi ir neatbilstoši likumam „Par nodokļiem 
un nodevām” un Latvijas Republikas Satversmei, līdz ar to ir neleģitīmi, jo vispār 
neparedz lietvedības kārtību noteikumu pārkāpuma gadījumā un pieņemtā lēmuma par 
soda uzlikšanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību (sk. Likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” VIII nodaļu un LR Satversmes 92.pantu). 

Turklāt minētie saistošie noteikumi bez jebkāda pamata paredz atšķirīgu attieksmi 
pret personām, kuras iebrauc Jūrmalas pilsētas teritorijā, salīdzinot ar personām, kuras 
iebrauc jebkuras citas Latvijas pilsētas teritorijā, jo, iebraucot citās pilsētās, nodeva nav 
jāmaksā. Līdz ar to saistošie noteikumi neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 91.pantā 
noteiktajam: Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek 

īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. 

 

Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ Pārkāpuma protokols un Pavadvēstule kā nelikumīgi 
pašvaldības akti ir atceļami un administratīvā pārkāpuma lietvedība pret ______ _______ 
izbeidzama. 


