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Informācija presei

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Tieslietu ministriju vietnē Likumi.lv ir izveidojis administratīvās
atbildības ceļvedi, kas palīdzēs orientēties jaunajā administratīvās atbildības regulējumā. Tagad ceļvedis publiskots un
pieejams visiem interesentiem. Tas var būt noderīgs digitālais palīgs kā sodu piemērotājiem, tā ikvienam iedzīvotājam,
kurš pēc 1. jūlija saskarsies ar administratīvo pārkāpumu vai pats to būs izdarījis.
Likumdevējs ir atbalstījis
administratīvās atbildības regulējuma reformu. Ja līdz šim administratīvie sodi bija noteikti Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā, tad no 2020. gada 1. jūlija administratīvie pārkāpumi un par tiem piemērojamie sodi būs iekļauti
nozaru tiesību aktos – likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos. Jaunajā ceļvedī ir apkopoti visi likumi, kā arī
Likumi.lv datubāzē esošie pašvaldību saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu persona ir saucama pie administratīvās
atbildības. Administratīvās atbildības ceļvedis:
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https://likumi.lv/ta/tema/administrativas-atbildibas-celvedis
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videogids: https://youtu.be/qJSQbjL62uM

“Tiesību akti ceļvedī ir sagrupēti pa tēmām, kas apkopotas plašākās grupās, piemēram, “Nodarbinātība”, “Satiksme un
transports”, “Valsts valoda un simboli”. Katrai tēmai ir pievienots apraksts, piemēram, tēmā “Ceļu satiksme” apkopoti tie
tiesību akti, kas paredz administratīvo atbildību par pārkāpumiem ceļu satiksmē - situācijās, ja pārkāpums noticis, lietojot
transportlīdzekli un velosipēdu, ja pārkāpumi izdara gājēji un pasažieri vai pārkāpti transportlīdzekļu ekspluatācijas
noteikumi un iekārtojuma nosacījumi,” skaidro VSIA “Latvijas Vēstnesis” Oficiālo publikāciju departamenta Tiesību aktu
sistematizācijas daļas vadītāja Sandra Zālīte. Tiesību akti ceļvedī ir grupēti arī pēc veida – likumi vai pašvaldību saistošie
noteikumi. Ir iespēja atlasīt arī konkrētas pašvaldības saistošos noteikumus. Kopumā administratīvā atbildība ir paredzēta

vairāk nekā 100 likumos un dažos simtos pašvaldību saistošajos noteikumos. Piemēram, administratīvo atbildību par
pārkāpumiem ceļu satiksmē nosaka Ceļu satiksmes likums, par pārkāpumiem ugunsdrošības jomā atbildība ir noteikta
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, bet par pārkāpumiem būvniecības jomā atbildība ir noteikta Būvniecības likumā.
Administratīvās atbildības pamatnoteikumus, administratīvā pārkāpuma procesa norisi, sodu izpildi un starptautisko
sadarbību administratīvā pārkāpuma procesā regulē Administratīvās atbildības likums. Oficiālais izdevējs “Latvijas
Vēstnesis” piedāvā vēl šādas iespējas, kas dod norādes par to, kā turpmāk izskatīsies administratīvās atbildības normatīvais
regulējums un prakse Latvijā:
LV portāls nodrošina tematisko atvērumu ar publikācijām, t. sk. skaidrojumiem par administratīvo atbildību:
https://lvportals.lv/tags/administrativas-atbildibas-likums.
Žurnāls “Jurista Vārds” izdevis tematisko grāmatžurnālu “Administratīvās atbildības reformas ceļvedis”:
https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12236

Par Likumi.lv Likumi.lv ir tiesību aktu vietne, kurā tiek nodrošināta brīva piekļuve Latvijas Republikas tiesību aktiem. To
paredz Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums. Likumi.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts,
pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas. Papildinformācijai: Kellija Dadzīte Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
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