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Rīga 
12.06.2017. Nr. 0520171338/A874 
Uz TAP VSS-554  
 

Tieslietu ministrijai 
 

Atzinums par likumprojektu 
“Grozījumi Civilprocesa likumā”  
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā” (VSS-554) (turpmāk – 
likumprojekts) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), 
jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Iebilstam pret likumprojekta 3., 4. un 7. pantu. Ne no likumprojekta, 

ne anotācijas nav skaidrs, kas, kā un par kādiem līdzekļiem izpildīs 
likumprojekta 3. un 4. pantā noteikto. Ne likumprojektā, ne anotācijā: 

1) nav paredzēti resursi un mehānismi gadījumiem, ja vardarbīgā 
persona labprātīgi nevēršas sociālajā dienestā, lai saņemtu sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus, un nesadarbojas (sociālais dienests nav ne 
policija, ne tiesu izpildītājs); 

2) nav skaidrs, kas tiek domāts ar terminu “dzīvesvieta”, proti, nav 
paredzēti risinājumi situācijām, kad faktiskā un deklarētā dzīvesvieta var 
nesakrist. Nav skaidrs, kuram sociālajam dienestam šie pakalpojumi 
jānodrošina. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. pants 
noteic, ka pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir 
pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt savām vajadzībām atbilstošus 
sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Ja tiek ievērots Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, bet Civilprocesa likumā lietotais 
termins “dzīvesvieta” nozīmē ko citu, tad, iespējams, netiek sasniegts 
likumprojekta mērķis.  

2. Lūdzam papildināt anotācijas II sadaļas 2. un 3. punktu, norādot 
tiesiskā regulējuma administratīvo slogu un tā monetāro novērtējumu, jo 
nevaram piekrist viedoklim, ka, pieaugot pakalpojumu skaitam (anotācijā 
norādīts, ka gadā vidēji pienākums iziet sociālās rehabilitācijas kursu 
vardarbīgas uzvedības mazināšanai kā pagaidu aizsardzības līdzeklis pret 
vardarbību varētu tikt piemērots 816 personām), pašvaldībām 
nepaaugstināsies administratīvais slogs vai šo pakalpojumu sniegšanas 
izmaksas. 
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3. Lūdzam papildināt anotācijas VII sadaļas 2. punktu, jo nepiekrītam 
tajā paustajam. LPS ieskatā pieaugs ne tikai sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniedzēju, bet arī sociālo dienestu darba apjoms, attiecīgi 
nepieciešami papildu finanšu un cilvēkresursi. Nepieciešams skaidrot, kā un 
ar kādiem līdzekļiem sociālie dienesti varēs nodrošināt tiesas lēmumu izpildi 
gadījumos, ja persona labprātīgi nevēršas sociālajā dienestā, lai saņemtu 
pakalpojumu. Jauna funkcija sociālajiem dienestiem – tiesas sprieduma 
izpilde. 
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