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Par pārkāpumu, kas fiksēti ar tehniskajiem 

līdzekļiem,  procesuālo izskatīšanas kārtību 

 

 Satiksmes ministrija ir izskatījusi Tiesībsarga biroja 2022.gada 6.oktobra vēstuli Nr.1-

5/260 “Par pārkāpumu, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, procesuālo izskatīšanas kārtību” 

saistībā ar masu medijos aktualizēto jautājumu par vairākkārtēju transportlīdzekļa īpašnieka 

(valdītāja, turētāja) vai vadītāja sodīšanu saistībā ar derīgas obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas 

polises vai valsts tehniskās apskates neesamību un viedokļa sniegšanu vai šādu lietu kategorijās, 

kad pārkāpums fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, būtu iespējams 

ieviest citādu procesuālo izskatīšanas kārtību un saīsināt lietu izskatīšanas termiņus, lai persona 

par izdarīto pārkāpumu tiktu informēta savlaicīgāk. 

Satiksmes ministrija sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības 

direkcija” (turpmāk - CSDD) sniedz šādu atbildi. 

 Aicinām iepazīties ar statistikas datiem, kas liecina, ka, neskatoties uz plašajām iespējām 

saņemt informāciju, tostarp atgādinājumus par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates beigām, 

pieaug fiksēto pārkāpumu skaits par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram 

noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate. 
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Vienlaikus CSDD apkopotā statistika par termiņiem, kādā adresāts saņem lēmumu par tāda 

transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā 

apskate, norāda, ka lēmums vairumā gadījumu tiek saņemts ievērojami ātrāk nekā Administratīvās 

atbildības likumā noteiktie maksimālie termiņi lēmuma pieņemšanai un paziņošanai.  

Darām zināmu, ka adresāti par fiksēto pārkāpumu attiecībā uz valsts tehniskās apskates 

neesamību vairumā gadījumā uzzina 7-12 dienu laikā. 

Papildus informējam, ka vairāk nekā 61% lēmumu par tāda transportlīdzekļa izmantošanu 

ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, tiek nosūtīti e-pastā, jo 

persona ir atzīmējusi e-pastu kā saziņas veidu informācijas, atgādinājumu un lēmumu nosūtīšanai.  

 

Ņemot vērā minēto, lēmumi tiek saņemti pēc būtības pa to pašu saziņas kanālu, kādā 

persona saņem atgādinājumus par valsts tehniskās apskates termiņa beigu tuvošanos. 

Līdz ar to personai bija iespējams saņemt nepieciešamo informāciju un atbilstoši rīkoties 

savlaicīgas valsts tehniskās apskates veikšanai. 

 Satiksmes ministrijas ieskatā šobrīd nav pamata vērtēt citādu procesuālo izskatīšanas 

kārtības ieviešanu un lietu izskatīšanas termiņu saīsināšanu. 

 

 

Valsts sekretāre  I.Stepanova 
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