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Tieslietu ministrijai 
 

 
Par likumprojektu „Administratīvo 
pārkāpumu procesa likums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi precizēto 
likumprojektu „Administratīvo pārkāpumu procesa likums” un izsaka (uztur) 
šādas iebildes: 

1. 19. nodaļa. Vienošanās par soda izpildi administratīvā pārkāpuma 
lietā. 

Analogi, kā jau LPS pauda savā viedoklī par grozījumiem LAPK, kas 
paredz papildināt kodeksu ar jaunu nodaļu „Vienošanās par soda izpildi 
administratīvā pārkāpuma lietā”, norādām uz sekojošo. 
Lai minētās normas stātos spēkā, ir jāveic virkne pasākumu. 
Lūdzam likuma pārejas noteikumus papildināt ar jaunu punktu, 
nosakot, ka „likuma 19. nodaļa stājas spēkā tad, kad ir nodrošināta 
Sodu reģistra pilnveidošana vienošanās procedūras sodu nomaksas 
kontrolei un administrēšanai”. 
Pamatojums: Sodu reģistra loma vienošanās procesā ir būtiska – 
informācijas sistēmās būs jāparedz papildus „pilnam” soda apmēram 
arī lauks ar „vienošanos” noteiktam soda apmēram (-50%) un šī lauka 
relācija ar lauku par nomaksu un termiņa kontroli. Būtu jāparedz arī 
informācijas soda piemērotājam ģenerēšana sistēmā un ideālā variantā 
arī personai nosūtāmā paziņojuma sagatavošana sistēmā (lai atliktu 
tikai izdrukāt, ielikt konvertā un nosūtīt uz norādīto adresi). Vēl 
iespējami izdevumi vienošanās veidlapas (var būt arī datora sagatave) 
izgatavošanai gadījumiem, ja vienošanos piedāvā, piemēram, 
administratīvā komisija sēdes laikā. Iespējams, ka var būtiski pieaugt to 
personu skaits, kuri ierodas uz administratīvās komisijas sēdi 
pārkāpuma izskatīšanai cerībā, ka varbūt tiks piedāvāta vienošanās. 
Šobrīd apmeklējums nav liels, kā rezultātā vienas sēdes laikā var pagūt 
izskatīt ievērojamu skaitu lietu. Personu biežāka piedalīšanās var būt 
par iemeslu nepieciešamībai palielināt sēžu skaitu, līdz ar ko, 
iespējams, pieaugs arī izmaksas. 
2. Par 281. pantu – naudas soda uzrēķins. LPS saskaņošanas sanāksmē 
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papildinās projektu un tā anotāciju par minētā ģenerēšanu Sodu 
reģistrā. Tomēr papildinājums nav veikts. 
Lūdzam papildināt projektu atbilstoši starpministriju sanāksmē 
panāktajai vienošanai.  
 

3. Atbilstoši izziņas 140. punktam „TM atsakās no kompetences 
iepriekšēji saskaņot pašvaldību saistošos noteikumus, kuros ir skarti 
administratīvās atbildības jautājumi. Līdz ar to pārejas noteikumu 
5. punkts no likumprojekta tiek svītrots”. 
Tomēr Pārejas noteikumu 5. punkts (precizētajā redakcijā 6. punkts) 
no Pārejas noteikumiem nav svītrots. Lūgums precizēt un svītrot 
pārejas noteikumu 6. punktu atbilstoši starpministriju sanāksmē  
panāktajai vienošanai. 
Pamatojums pēc būtības. Nav pamata Tieslietu ministrijai piedēvēt 
Satversmes tiesas kompetenci un pārskatīt (atbilstoši likumā „Par 
pašvaldībām” noteiktajai saskaņošanas procedūrai ar VARAM) jau 
spēkā stājušos pašvaldību saistošos noteikumus, paredzot, ka 
nesaskaņotie zaudē spēku. Tādā gadījumā viena ministrija (TM) 
apstrīd citas ministrijas (VARAM) likumā noteikto kompetenci.   
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