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Turpmāk par ātruma pārsniegšanu no 51 līdz 60 kilometriem stundā netiks atņemtas tiesības, bet 

ierobežota to lietošana, paredz šodien valdībā apstiprinātie grozījumi Ceļu satiksmes likumā. 

 

SM skaidro, ka likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību 

un drošību uz ceļiem, kā arī atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas šajā jomā. Likumprojekts paredz 

noteikt administratīvos pārkāpumus ceļu satiksmes jomā, par tiem piemērojamos sodus un institūciju 

kompetenci sodu piemērošanā. 

Lai īstenotu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikāciju, SM izstrādājusi likumprojektu, kas papildina 

Ceļu satiksmes likumu ar nodaļu, kurā ir iekļauti ceļu satiksmes nozarē paredzētie administratīvie pārkāpumi 

un noteiktas kompetentās institūcijas, kurām būs piekritīgs administratīvo pārkāpuma process. 

Kompetence administratīvo pārkāpumu procesa veikšanai ceļu satiksmes jomā atbilstoši Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksam ir saglabāta Valsts policijai, Valsts robežsardzei, pašvaldības policijai, 

pašvaldības Transporta kontroles dienestam un pašvaldības administratīvajai komisijai un apakškomisijai. 

Katra no minētajām institūcijām realizē tām normatīvajos aktos noteiktās kontroles un uzraudzības 

funkcijas. 

Likumprojektā saglabāti aktuālie administratīvo sodu apmēri, taču agrākās tiesību atņemšanas vietā 

likumprojektā ir paredzēts sods - tiesību izmantošanas aizliegums un tiesību atņemšana. Tiesību atņemšana, 

kas nozīmē to pilnīgu atņemšanu un atkārtotu to iegūšanu pēc atņemšanas termiņa beigām, ir paredzēta tiem 

pārkāpumiem, par kuriem iepriekš atņemšanas termiņš bija lielāks par 12 mēnešiem, kā arī par visiem 

pārkāpumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļu vadīšanu reibumā. Pārējos gadījumos ir paredzēts piemērot 

tiesību izmantošanas aizliegumu. 

Likumprojekts paredz, ka grozījumi stāsies spēkā vienlaicīgi ar Administratīvās atbildības likumu. 

Pašreiz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu 

no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, 

vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, paredzēta tiesību 

atņemšana uz trim mēnešiem. Savukārt uz sešiem mēnešiem tiesības paredzēts atņemt par ātruma 



pārsniegšanu no 51 līdz 60 kilometriem stundā apdzīvotā vietā vai dzīvojamā zonā. Tāpat par atļautā 

braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, 

kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, 

pašreiz paredzēta tiesību atņemšana uz sešiem mēnešiem. 

 


