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Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

 
Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” (grozījumi), jo ir šādi iebildumi: 

1. LPS vērš uzmanību uz šādiem jautājumiem: 
1.1. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 23. un 24. pants paredz: 
23. pants. Administratīvo sodu veidi  
Par administratīvo pārkāpumu var piemērot šādus sodus: 

1)    brīdinājumu; 
2)    naudas sodu; 

          4) administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka 
konfiskāciju; 
          5)   personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu; 

 51)  aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības; 
          52) aizliegumu noteiktu laiku iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības; 

 53) aizliegumu noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa 
kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus; 

          6) tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus; 
          8) administratīvo arestu. 
Šā panta pirmās daļas 4.–6. un 8. punktā minētos administratīvos sodus var 

noteikt tikai ar likumu. 
24. pants. Administratīvie pamatsodi un papildsodi 
Naudas sodu, administratīvā pārkāpuma priekšmeta un izdarīšanas rīka 
konfiskāciju, personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu var piemērot gan 
kā pamatsodu, gan kā papildsodu. 
Aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vai atpūtas kuģu vadīšanas 
tiesības, aizliegumu noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa 
kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus, tiesību atņemšanu ieņemt 
noteiktus amatus var piemērot tikai kā papildsodu. Citus šā kodeksa 23. panta 
pirmajā daļā minētos administratīvos sodus var piemērot tikai kā pamatsodus. 
Grozījumi Izglītības likumā paredz tikai “naudas sodu”, un netiek 
paredzēts pamatsoda veids “brīdinājums”, kā arī nav saprotams, vai tiks 
piemēroti papildsodu veidi. 
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1.2. Grozījumu 63. pantā. Reģistrācijas un licencēšanas noteikumu 
pārkāpšana 
(1)   Par izglītojošas darbības veikšanu bez normatīvajos aktos noteiktās 
reģistrācijas piemēro naudas sodu fiziskai personai vai amatpersonai no 
desmit līdz sešdesmit naudas soda vienībām. 
LPS norāda, ka termins “izglītojoša darbība” nav skaidrots Izglītības likumā, 
kas ļauj visai brīvi interpretēt šo darbību, līdz ar to – arī soda piemērošanu vai 
nepiemērošanu. 
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