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Par administratīvā pārkāpuma procesa   

piekritību 

 

Saskaņā ar Tiesībsarga likuma 11. panta 4. punktu viena no tiesībsarga funkcijām 

ir atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā, kā arī veicināt šo trūkumu novēršanu 

jautājumos, kas saistīti ar cilvēktiesību un labas pārvaldības principa ievērošanu. 

Tiesībsargs ir saņēmis personas iesniegumu, kurā norādīts uz iespējamiem 

trūkumiem tiesiskajā regulējumā par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas 

piekritību attiecībā uz fizisko un emocionālo vardarbību pret bērnu privātajās izglītības 

iestādēs. 

Viena no Tieslietu ministrijas funkcijām ir izstrādāt, organizēt un koordinēt 

politiku administratīvo sodu sistēmā.1 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 81. pantā noteikta administratīvā atbildība par 

fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu. Administratīvā pārkāpuma procesu par 

Bērnu tiesību aizsardzība likuma 81. pantā minētajiem pārkāpumiem, ko izdarījušas 

valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, veic Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcija.2 Savukārt, ja Bērnu tiesību aizsardzība likuma 81. pantā minēto 

administratīvo pārkāpumu izdarījušas personas, kas nav valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonas vai darbinieki, t.sk. privāto izglītības iestāžu darbinieki, administratīvā 

pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija 

vai pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības 

administratīvā komisija vai apakškomisija.3 Tiesiskais regulējums – nodalot kompetences 

administratīvā pārkāpuma par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu izskatīšanā 

atkarībā no pārkāpēja juridiskā statusa, bija noteikts arī pirms nozaru administratīvo 

pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanas 2020. gada 1. jūlijā. 

 
1 Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumu Nr. 474 “Tieslietu ministrijas nolikums” 

4.1.3. apakšpunkts. 
2 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 88. panta pirmā daļa. 
3 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 88. panta otrā daļa. 
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Lūdzu līdz 2020. gada 27. augustam sniegt skaidrojumu par administratīvā 

pārkāpuma procesa par Bērnu tiesību aizsardzība likuma 81. pantā minētajiem 

pārkāpumiem, ko izdarījušas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, 

un privāto izglītības iestāžu darbinieki, nodalīšanas pamatojumu.  

Lūdzu sniegt viedokli par iespēju Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai 

veikt administratīvā pārkāpuma procesu un izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu, ja 

minēto administratīvo pārkāpumu izdarījuši privāto izglītības iestāžu darbinieki. 

Lūgumu pamatoju ar Tiesībsarga likuma 13. panta 1. punktu, kurā noteikts, ka 

tiesībsargam ir tiesības pieprasīt un saņemt bez maksas no iestādes pārbaudes lietā 

nepieciešamos dokumentus (administratīvos aktus, procesuālos lēmumus, vēstules), 

paskaidrojumus un citu informāciju, un 27. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pieprasot šā 

likuma 13.panta 1.punktā minēto informāciju, tiesībsargs nosaka šīs informācijas apjomu 

un norāda saprātīgu tās sniegšanas termiņu. 

 

 

Tiesībsarga pilnvarojumā 

Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere 

 

 
Laila Henzele, +371 67686768 

laila.henzele@tiesibsargs.lv 
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