
ja noteikumi ievēroti un
likums netiek pārkāpts, "cilvē-
kam parastajam" jaunais AAL
neko dzīvē nemaina. Par to pār-
liecināts Valsts policijas
Vidzemes reģiona pārvaldes (VP
VRP) Kārtības policijas biroja
priekšnieka pienākumu izpildītājs
Dimitrijs Kohanovs. Ja nu tomēr
būs misējies, tad viens ir skaidrs
– atbildīgo amatpersonu lēmu-
mos tagad parādīsies citi nosau-
kumi un citi likuma panti, kā arī
jau pieminētais naudas soda ap-
mērs vienībās. Atsevišķi sodi ce-
ļu satiksmes jomā kļuvuši ne-
daudz bargāki, taču turpmāk ir
cerība uz administratīvā pārkāpu-
ma procedūras aizvien operatīvā-
ku norisi. VP VRP Cēsu iecirkņa
Kriminālpolicijas nodaļas priekš-

nieks Māris Reķis vērsa   uzma-
nību uz vēl kādu niansi, kas
transportlīdzekļu vadītājiem va-
rētu būt svarīga – jaunā kārtība
vairs neparedz automašīnas tūlī-
tēju “atņemšanu” jeb aizvešanu
uz policijas stāvlaukumu.
Piemēram, konstatējot braukšanu
dzērumā, pārkāpējam tiks dots
laiks – viena stunda –, lai vieno-
tos ar kādu pazīstamu cilvēku,
kurš varētu šo transportlīdzekli
pārvest drošā vietā. Ja tas nav ie-
spējams, bet automašīna apturē-
šanas vietā vai tās tuvumā satik-
smi netraucē, tad to varēs atstāt
arī tur. Ja arī šis variants nebūs
iespējams, tad tiks īstenota ieras-
tā prakse – aizvešana uz maksas
stāvlaukumu, kā  izmaksas tāpat
segs pārkāpējs. q

Pārmaiņas  nekad nav
vieglas, un jaunais Adminis -
tratīvās atbildības likums (AAL)
palielinās slodzi Valsts policijas
(VP) amatpersonām. Jauns liku-
miskais ietvars administratīvo
pārkāpumu vērtēšanai jau sen
bija vajadzīgs. Par to ir pārlieci-
nāts VP Vidzemes reģiona pār-
valdes (VRP) Kārtības policijas
biroja priekšnieka pienākumu iz-
pildītājs Dimitrijs
kohAnovs.

VP darbiniekiem tiešsaistē
jau notikušas apmācības jaunās
kārtības un normu piemērošanā.
Uz administratīvās atbildības re-
formu raugoties vispārīgi un no
iedzīvotāja skatpunkta, kardinā-
las izmaiņas nav notikušas nedz
par to, kas tiek uzskatīts par ad-
ministratīvu pārkāpumu, nedz kā
šī atbildība tiek piemērota.
Tomēr sarunā ar reģiona
Kārtības biroja vadību top
skaidrs, ka vismaz jaunā likuma
ieviešanas sākumā ikdienas pie-
nākumu izpilde būs sarežģītāka,
turklāt pieaugs arī darba apjoms,
jo daļa rajona tiesu līdzšinējās
kompetences pārcelta uz polici-
jas pleciem. “Mēs mācāmies
kaujā,” tēlaini un lakoniski paš -
reizējos apstākļus AAL izpildē
raksturo D.Kohanovs, paskaid-
rojot, ka pārorientēšanās uz jau-
no kārtību notiek, pašiem lasot,
savstarpēji pārrunājot un disku-
tējot par atbilstošākajiem risinā-
jumiem dažādās jau līdz šim
vērtējamās situācijās. Viņaprāt,
praktiski un psiholoģiski lielākās
pārmaiņas policistam dienesta
pienākumu veikšanā un arī po-
tenciālajam pārkāpējam – ir ad-
ministratīvo pārkāpumu fiksēša-
nas digitalizācija. Pēc amatper-
sonas teiktā lēmumu pieņemšana
administratīvo pārkāpumu lietās
papīra formātā tik ātri neizzudīs,
tomēr jāiet līdzi laikam un jā-
nodrošina pēc iespējas operatī-
vāka datu reģistrācija. Saskaņā
ar iecerēto VP amatpersonas va-
rēs, fiksējot pārkāpumu, uzreiz
ar viedierīču starpniecību ievadīt
datus īpašā sistēmā, uzsākt pro-
cesu un pieņemt lēmumu, kā arī
turpat uz vietas šo lēmumu no-
sūtīt uz pārkāpēja norādīto
e-pas ta adresi. Jācer, pavisam
drīz arī mūspusē kārtībnieki būs
nodrošināti ar iekārtām un varēs
strādāt mūsdienīgi. Patlaban vēl
lielākoties protokolu rakstīšana
notiek uz papīra. Vismaz tuvāka-
jā nākotnē tā noteikti netiks at-
celta, jo situācijas joprojām ir ie-
spējamas dažnedažādas.
“Vienmēr jau būs vietas, kur
mobilo sakaru pārklājuma nav –
piemēram, Igaunijas pierobežā,”
pieļauj D.Kohanovs, apliecinot,

ka šādās vietās vai citu tehnisku
sarežģījumu brīžos tik un tā vis-
maz kā galējā iespēja būs nepie-
ciešama dokumentu noformēša-
na rakstiski. Kā elektroniski, tā
rakstiski noformētie lēmumi būs
statusā līdzvērtīgi.

Līdz ar jauno kārtību visi līdz
šim vienā likumā uzskaitītie pār-
kāpumi izkaisīti dažādos nozaru
likumos. Līdz šim iepazītie un
izpētītie formulējumi jaunajos li-
kumu tekstos D.Kohanovam liek
secināt, ka par pārkāpumiem
piemērojamās sankcijas lielā da-
ļā gadījumu ir palikušas iepriek-
šējā līmenī, taču sodi ir kļuvuši
bargāki ceļu satiksmes jomā.

No soda veidiem izslēgts ad-
ministratīvais arests, kāds līdz
pat 15 diennakšu maksimālajam
apmēram līdz šim bija iespējams
par dažādiem pārkāpumiem, to -
starp lielā dzērumā vai apreibi-
nošo vielu ietekmē. Šis soda
veids līdz ar 1984.gadā pieņem-
to Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksu bija vēl pa-
domju gadu mantojums. Līdz
šim par administratīvā aresta ie-
spējamo piemērošanu sprieda ra-
jona tiesu tiesneši. Ar 1.jūliju
gan atcelts šis soda veids, bet tas
nenozīmē, ka zudušas konkrētās
pārkāpuma situācijas – tagad ta-
jās vienkārši piemērojami pārē-
jie soda veidi un nedaudz citi ap-
mēri. Turklāt tagad šos pārkāpu-
mus pilnībā skatīs tieši policisti.
Tiesneši  pieņemto lēmumu tie-
siskumu administratīvo pārkāpu-
mu lietās vērtēs tad, ja par amat-
personas nolemto tiks saņemtas
sūdzības. Kopumā pārmaiņas
gan atvieglo tiesu darbu, taču
palielina pienākumu loku polici-
jā.

Vēl D.Kohanovs pieļauj, ka
līdz ar jauno  regulējumu ne-
daudz varētu pieaugt izskatāmo
lietu skaits pašvaldību adminis-
tratīvajās komisijās tieši par ne-
pilngadīgajām personām, jo jau-
nais likums vispirms paredz "au-
dzinoša rakstura piespiedu lī-
dzekļus", ne administratīvā soda
piemērošanu.

Pieredzējušais policists at-
zīst: “Katras pārmaiņas jau kaut
kā sarežģī dzīvi, izstumj  no
komforta zonas.” Taču, viņaprāt,
jauna administratīvās atbildības
regulējuma ieviešana bija ne ti-
kai neizbēgama, bet vajadzīga
jau krietni agrāk, varbūt pat ga-
dus desmit. Policists pauž cerī-
bu, ka īstenotā reforma atvieglos
un tiešām paātrinās lietu izskatī-
šanu. “Lai pārkāpējs maksimāli
ātri saņem nopelnīto administra-
tīvo sodu un to arī izpilda. Lai
nevelkas  lietas gadu garumā un
nekrājas kaudzē.” q

Policijai darba 
būs vairāk

Apņēmīgu jaunā likuma pat-
stāvīgu studēšanu, taču vienlai-
kus arī bažas par tā kvalitāti
“Druva” sadzirdēja arī citās tie-
sībsargājošās iestādēs – tiesā un
prokuratūrā. Šajās iestādēs spe-
ciālas apmācības par administra-

tīvās atbildības likuma ieviešanu
nav bijušas. Cēsu rajona tiesas
jaunā tiesnese LīgA Ašito -
kA paspējusi skatīt administratī-
vo pārkāpumu lietas vēl LAPK
ietvaros, kā arī pirmajā instancē
pārsūdzētos lēmumus administra-
tīvo pārkāpumu jomā. “Ir grūti

ko prognozēt. Es ļoti ceru, ka
viss būs kārtībā un ka  viss tie-
šām būs ātrāk un efektīvāk, bet,
kā būs ar kvalitāti, gan vēl nevaru
spriest,” personīgajās pārdomās
dalās L.Ašitoka, atzīstot, ka nere-
ti savā darbā jau saskārusies ar
policijas pieļautajām kļūdām, sī-
kiem procesuāliem pārkāpumiem
un  vairs nav iespējams pašu lē-
mumu atzīt par tiesisku un pama-
totu. “Iet kā pa kalniem.  No pār-
sūdzētajām lietām ir pat vairākas
tādas, kurās esmu izbeigusi liet-
vedību dažādo apstākļu dēļ,” at-
klāj L.Ašitoka.q
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ātrākas procedūras un efektīvāka sodu izpilde - tā lakoniski va-
rētu raksturot cerības, kas lolotas ap Latvijas likumdošanā ilgi gaidī-
to Administratīvās atbildības likumu (AAL). Tas Latvijas Adminis tra -
tīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) vietā spēkā stājās no 1.jūlija. Jau -
nā regulējuma kvalitāti un trūkumus, visticamāk, varēsim  novērtēt
tikai pēc ilgāka laika. Tikmēr “Druva” ieskatās, kā līdz AAL nonākts,
kādas ir tā solītās pārmaiņas un ko par administratīvās atbildības
reformas rezultātu saka atbildīgās amatpersonas un iedzīvotāji.

IEVADS

Lai gan administratīvās at-
bildības reformas viestās pārmai-
ņas, šķiet, neiespējami raksturot
īsi un vienkārši, tomēr vēsturiskā
attīstība vedina uz simbolisku sa-
līdzinājumu ar ceļu būvi – kādu
laiku var aizliet izdangātās bedres
un likt ielāpus, taču pienāk brīdis,
kad “lupatu deķis” tomēr jāno-
maina pret jaunu segumu.

Kā tas šādos gadījumos notiek,
ar jauno regulējumu ieviesta arī
jauna pamata definīcija, kas tad
īsti ir administratīvs pārkāpums.
AAL  šo jēdzienu skaidro kā “per-
sonas prettiesiska, vainojama rīcī-
ba (darbība vai bezdarbība), par
kuru likumā vai pašvaldību sais-
tošajos noteikumos paredzēta ad-
ministratīvā atbildība”. Spēku
zaudējušajā LAPK pārkāpuma
skaidrojums bija krietni garāks,
turklāt ietvēra vēl kādu būtisku
piebildi – “ar nodomu vai aiz ne-
uzmanības izdarīta” darbība vai
bezdarbība. Šī šķietami maznozī-
mīgā nianse spēj ietekmēt arī lē-
mumu iespējamā pārkāpuma lie-
tā. Jūlija  sākumā “Druva” rakstī-
ja par pašvaldības administratīva-
jā komisijā spriesto par kādas ie-
dzīvotājas palīdzības dienestu iz -
saukumu, kad viņa jutusies ap-

draudēta. Saskaņā ar veco likumu
lietā par iespējamo nepamatoto
izsaukumu kundzei varētu piemē-
rot administratīvo sodu, ja būtu
pierādāms, ka izsaukums bez ob-
jektīva pamata noticis apzināti, ar
nolūku. Ja gadījums tiktu skatīts
jaunā likuma kontekstā, vistica-
māk, šī apzinātība vairs nebūtu jā-
pierāda un konkrētajā situācijā
jau ticamāka varētu būt soda pie-
mērošana sievietei par nepamato-
tu lūgumu Valsts policijai ieras-
ties viņas dzīvesvietā.

No administratīvo sodu veidiem
līdz ar jauno likumu izslēgts ad-
ministratīvais arests, ko iepriekš
varēja piemērot tikai rajona tiesas
tiesnesis un tikai par noteiktiem
pārkāpuma veidiem. Administra -
tīvais arests bija iespējams uz lai-
ku no vienas līdz 15 diennaktīm,
un lielākoties tas tika piemērots
situācijās par atkārtotu braukšanu
bez tiesībām vai krietnā dzērumā.
Saskaņā ar jauno AAL noteikti
četri administratīvā soda veidi:
brīdinājums vai naudas sods (pa-
matsodi) un tiesību atņemšana vai
tiesību izmantošanas aizliegums
(papildsodi). Gan likumā, gan at-
bildīgo amatpersonu nolēmumos
naudas sodi turpmāk tiks izteikti
soda vienībās, kur viena vienība
apzīmē piecus eiro. Lēmumos
gan solīts skaidrības labad arī no-
rādīt pilnu maksājamo summu ei-
ro. Vēl viens jauninājums – per-
sonām piemērotie sodi būs jāno-
maksā mēneša jeb 30 dienu laikā.
Līdz šim daudzi norēķināšanos
par piemērotajiem sodiem nereti

atlikuši uz to dienu, kad automa-
šīna jāved uz tehnisko apskati.

Administratīvās atbildības re-
forma ieviesusi arī sodu nodalīša-
nas principu, kas, jādomā, atstās
vislielāko iespaidu uz iedzīvotāju
maciņiem. Valsts policijas Vidze -
mes reģiona pārvaldes Kārtības
policijas biroja priekšnieka pienā-
kumu izpildītājs Dimitrijs Koha -
novs "Druvai" skaidro: “Ja cil-
vēks pieļāvis vairākus pārkāpu-
mus, līdz šim tie tika skatīti kopā
un piemērots lielākais no likumā
paredzētajiem sodiem. Taču jaunā
kārtība paredz pieņemt lēmumu
par katru no konstatētajiem pār-
kāpumiem, noformējot arī atse-
višķus protokolus un  - šādā gadī-
jumā - arī palielinot pārkāpēja so-
da naudā nomaksājamo kopsum-
mu.” 

“Latvijas Vēstneša” portāls
skaidro , ka līdz ar administratīvā
aresta atcelšanu un ar šo soda vei-
du iepriekš apzīmēto pārkāpumu
nodošana no tiesām  Valsts polici-
jai, kā arī citām atbildīgajām in-
stistūcijām panākts līdzvērtīgāks
process visās administratīvo pār-
kāpumu lietu kategorijās, arī -
vienādas pārsūdzības iespējas.
Līdz šim LAPK paredzēja, ka lie-
tās, kurās sākotnējo lēmumu pie-
ņēma kāda iestāde (Valsts vai paš -
valdības policija, administratīvās
komisijas, robežsardze utt.), lē-
mums bija pārsūdzams divās in-
stancēs. Turpretī lietās, kurās jau
sākotnējo lēmumu līdz šim pie-
mēroja tiesa, tas bija pārsūdzams
vairs tikai vienā tiesu instancē. q

Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu (LAPK)
1984.gadā pieņēma Augstākā
Padome, un visa veida 
administratīvo atbildību 
regulējošais likums spēkā 
stājās pēc pusgada – 
1985.gada 1.jūlijā.
Nepārtraukti uzlabojot un 
papildinot, ar to esam 
sadzīvojuši tieši 35 gadus.

Ko atnesis 
jaunais likums

Mulsums un 
bažas par kvalitāti

Pagaidām 
nevar vērtēt

IedzīvotājI 
neInteresējas

“Druvas” teju visi nejauši uzru-
nātie Cēsīs atzina, ka it nemaz nav
sekojuši jaunumiem par AAL ievie-
šanu un nenojauš, kā jaunais li-
kums varētu ietekmēt viņu pašu
dzīvi. Interesanti, ka arīdzan tīmek-
lī, kur aiz anonimitātes vairoga ie-
rasts asi kritizēt jebkādas likumdo-
šanas izmaiņas, AAL šogad nav
raisījis tikpat kā nekādas virtuālās
diskusijas. Visticamāk, par jauno
kārtību viedokļi un vērtējumi publis-
ki sāks parādīties, kad jau lielāka
sabiedrības daļa ar tiem būs sa-
skārusies realitātē.


