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Priekšvārds	

Administratīvās atbildības likums pēc būtības nav nekas jauns. Cilvēki vienmēr 
ir zinājuši, ka par administratīvu pārkāpumu var saņemt administratīvu sodu, 
bet juristiem ir bijusi skaidra gan pārkāpuma piefiksēšanas kārtība, gan soda 
piemērošanas procedūra. Taču vecais Administratīvo pārkāpumu kodekss 
bija tik daudzas reizes "lāpīts" un "pārlāpīts", ka kuru katru brīdi varēja pilnībā 
izirt. Turklāt kodeksā periodiski bija "jāielabo" mūsdienām atbilstošas 
prasības gan saistībā ar cilvēktiesībām, gan par valsts un indivīda attiecībām.  

Šķiet, ka mūsu likumdevējs – Saeima – nepārtraukti skatīja kādus 
grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Kā mēdz teikt, kodekss 
Saeimā visu laiku bija "atvērts". Pārsvarā šie grozījumi bija saistīti ar dažādu 
nozaru pārstāvju vēlēšanos precizēt vai noteikt jaunus pārkāpumu sastāvus, 
otra tendence bija – pastiprināt sodus.  

Apzinot daudzās problēmas, Tieslietu ministrija ilgi un rūpīgi gatavoja 
administratīvo pārkāpumu tiesību sistēmas reformu. Koncepcijas un jaunā 
likuma projekta apspriešanā piedalījās vairāk nekā 50 institūcijas. Arī Saeimā 
likumprojekts tika vētīts un grozīts vairāk nekā septiņus gadus. Jāatzīst, ka 
dažos jautājumos vēl aizvien palika šaubas, vai izlemtais risinājums nākotnē 
neradīs problēmas. Piemēram, tas, ka pārkāpumu sastāvi un sankcijas nebūs 
ietverti vienā likumā (kā līdz šim – kodeksā), bet tos noteiks nozaru likumos. 
Savi argumenti bija abiem viedokļiem.  

Tomēr likums ir tapis. Moderns likums. Ar daudzām novitātēm. Tieši 
tāpēc likuma spēkā stāšanās laiks tika noteikts 2020. gads, t. i., vairāk nekā 
pēc gada kopš tā pieņemšanas. Šaubas gan viesa likumdevēja un Ministru 
kabineta spēja laikus pieņemt grozījumus apmēram 120 nozaru likumos un 
nepieciešamos Ministru kabineta noteikumus. Diemžēl realitātē šīs šaubas 
apstiprinājās… 

Administratīvās atbildības likums pirmām kārtām ir jāiepazīst tām 
likuma 115. pantā nosaukto iestāžu (50) amatpersonām, kā arī prokuroriem 
un tiesnešiem, kuri šo likumu piemēros. Tāpat, ņemot vērā, ka savas tiesības 
grib zināt ikviens, likumu uzmanīgi lasīs arī daudzi citi ieinteresētie un, 
protams, juridiskās palīdzības sniedzēji – advokāti. 

Likuma normu teksts dažkārt ir visai lakonisks. Tajās nevar ierakstīt 
katru domu vai skaidrojumu, kāpēc lietots tas vai cits formulējums. Daudzi 
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pamatojumi palikuši tikai sēžu protokolos. Tieši tāpēc Administratīvās 
atbildības likuma skaidrojumi ir kā palīglīdzeklis, lai labāk izprastu likumu. 
Pateicoties samērā kuplam autoru kolektīvam, ir realizējusies Tieslietu 
ministrijas ideja – izskaidrot jauno likumu vēl pirms tā spēkā stāšanās.  

Autoriem nav bijis viegls uzdevums – skaidrot likumu, kura piemēro-
šanas prakses vēl nav. Taču, domāju, ka tas ir veiksmīgi izdevies. Grāmatā ir 
sniegts pamatīgs teorētiskais apskats par administratīvās atbildības vēsturisko 
attīstību un daudziem jaunajiem institūtiem. Tieši jaunās pieejas dēļ bija 
vajadzīgs šāds plašāks teorētiskais paskaidrojums. Turklāt tāds, kas ietver 
likumprojekta apspriešanas laikā izteiktos argumentus tam vai citam galī-
gajam risinājumam. Tikpat nozīmīga ir grāmatā skaidrotā ieteicamākā rīcība 
likuma normu piemērošanā. Tā pamatota ar jau esošo pieredzi administratīvo 
pārkāpumu procesos, papildinot vai precizējot to ar jaunā likuma prasībām. 
Paldies autoriem!  

Visiem novēlu labu likuma izpratni un prasmīgu tā piemērošanu! 
 

Gunārs Kūtris, 
grāmatas zinātniskais redaktors, 

par likumprojektu "Administratīvās atbildības likums" atbildīgās  
12. Saeimas Juridiskās komisijas apakškomisijas priekšsēdētājs 

 
 



 
 
 
 
 
 

	

Priekšvārds	

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa aizstāšana ar jaunu likumu nu 
jau ir nacionālās pašcieņas jautājums. Lai arī kodekss laika gaitā bija pielāgots 
tiesiskas valsts un cilvēktiesību aizsardzības prasībām, tādi kodeksa pantu 
nosaukumi kā "PSRS kompetence administratīvo pārkāpumu likumdošanā" 
un "Žūpības apkarošanas komisijas" skaudri atgādināja šā kodeksa izcelsmi. 
Arī daudzie grozījumi kodeksu bija padarījuši grūti lasāmu un stilistiski 
neglītu. Tādēļ jauna likuma radīšana bija neizbēgama.  

Administratīvās atbildības likumu nevajadzēja radīt "tukšā vietā" vai 
tādēļ, ka administratīvās atbildības regulējumā pastāvēja juridisko problēmu 
gūzma. Jaunais likums ir uzskatāms par līdzšinējā regulējuma evolūciju – 
revīziju, kuras rezultātā derīgais saglabāts vai pilnveidots, bet novecojušais – 
atmests. Administratīvās atbildības pamatnoteikumu daļā ir daudzi vērtīgi 
pilnveidojumi – atteikšanās no praksē neizmantotā un teorijā kritizētā vainas 
jēdziena, radīta viegli uztverama sodu sistēma, pilnveidoti administratīvā 
soda uzlikšanas noteikumi. Jaunu redakcionālu izteiksmi ieguvušas līdz šim 
daudzkārt grozītās nodaļas par administratīvo pārkāpumu lietvedību iestādē 
un tiesā. Lai arī administratīvo pārkāpumu procesa norisē revolucionāru 
pārmaiņu nav, jaunajā likumā ir pietiekami daudz šķietami nebūtisku pilnvei-
dojumu, kuru kopums likuma ikdienas lietotājiem tomēr būs pamanāms.  

Redzamākā izmaiņa ir sevišķas daļas neesība un administratīvo 
pārkāpumu sastāvu "dekodificēšana" nozaru likumos. Šķiet, ka vienīgais 
labums no šādas pieejas bija iespēja uzlabot administratīvo pārkāpumu sastāvu 
kvalitāti un, ievērojot jau pirms likuma izstrādes formulētos pārkāpuma 
sastāvu principus, atteikties no administratīvās sodīšanas jomās, kur tā 
nav nepieciešama. Laiks rādīs, vai šī iespēja bijusi izmantota pilnvērtīgi.  

Šī grāmata ir pirmais mēģinājums skaidrot Administratīvās atbildības 
likumā ietvertās nostādnes un normas. Grāmatā sniegti skaidrojumi par visām 
Administratīvās atbildības likuma nodaļām, cenšoties uzsvērt atšķirības no 
kodeksā ietvertā regulējuma. Liela šīs grāmatas vērtība ir tās savlaicīgums – 
autori un izdevēji centušies strādāt tā, lai likuma skaidrojumi būtu pieejami 
līdz ar likuma spēkā stāšanos. Tas palīdzēs izvairīties no atšķirībām likuma 
interpretācijā. Tāpat cerams, ka šie skaidrojumi arī mazinās centienus likumu 
grozīt ikreiz, kad kāds tajā nespēj atrast atbildi uz likumā tieši neregulētiem 
gadījumiem.  
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Lasītājs pamanīs, ka grāmatas nodaļas ir atšķirīgas gan apjoma, gan 
stila ziņā. Tas galvenokārt skaidrojams ar plašo autoru kolektīvu un autoru 
atšķirīgo pieredzi juridiskās literatūras jaunradē. Ievērojama daļa no 
grāmatas autoriem paši aktīvi līdzdarbojušies likuma normu izstrādē, tādēļ 
viņiem nebija sarežģīti skaidrot dažkārt pašu rosināto vai rakstīto normu 
"filozofiju". Taču ir arī tādas nodaļas, kur autoriem nācās piepūlēties vairāk, 
jo sevišķi gadījumos, kad regulējums likuma tekstā ir pietiekami skaidrs un 
plašākus paskaidrojumus šobrīd neprasa. Dažkārt, tikai rakstot un rediģējot 
grāmatu, atklājās, ka atsevišķas likuma normas nav izdevušās. Piemēram, 
vesela virkne pantu nodaļā par administratīvo pārkāpumu procesa pamat-
principiem ir vispārējo tiesību principu pārstāsts. Apstākļos, kad izpratne par 
tiesību avotiem ir krietni uzlabojusies, salīdzinot ar situāciju 20./21. gadsimta 
mijā, šādu normu iekļaušana likumā šķiet lieka. Tāpat arī rakstīšanas un 
rediģēšanas laikā kļuva acīmredzams, ka likumā ietvertais postpadomju 
valstīm raksturīgais atbildību mīkstinošo un pastiprinošo apstākļu uzskai-
tījums ir deklaratīvs un rada vairāk problēmu, nekā tās risina.  

Zinātnisko redaktoru misija bija pārbaudīt grāmatas saturisko kvalitāti 
un novērst būtiskākās nepilnības, ja tādas būtu pieļautas. Grāmatas tapšanas 
straujie tempi un ievērojamais apjoms ierobežoja arī zinātnisko redaktoru 
iespējas detalizēti pārbaudīt un analizēt tekstu, tādēļ varējām vien vērst autoru 
uzmanību uz pašiem būtiskākajiem aspektiem, kurus bija nepieciešams 
pilnveidot. Papildus zinātnisko redaktoru darbam lielu ieguldījumu grāmatas 
pilnveidē devusi pazīstamā un pieredzes bagātā grāmatas juridiskā redaktore 
Mag. iur. Signe Terihova. Viņa ar savu rūpīgo un precīzo teksta rediģēšanu 
daudzviet uzlabojusi ne tikai grāmatas "skanējumu", bet arī saturisko kvalitāti.  

Pateicībā grāmatas autoriem par entuziasmu un ieguldījumu adminis-
tratīvās atbildības regulējuma attīstībā un cerībā, ka jaunais likums un šī 
grāmata kalpos ilgi. 

 
Dr. iur. Edvīns Danovskis,  

grāmatas zinātniskais redaktors, 
LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents 


