
 

 LATVIJAS ZVĒRINĀTU TIESU IZPILDĪTĀJU PADOME 
Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011 

  Tālrunis: 67290005, e-pasts: info@lzti.lv, e-adrese: _default@90001497619 

Rīgā 

 

  

 12.07.2022. Nr. 811/D.3 

 Uz 01.07.2022. Nr. 6-8/103 

  

Latvijas Republikas tiesībsargam 

tiesibsargs@tiesibsargs.lv  

 

Par informācijas sniegšanu 

 

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē 2022. gada 1. jūlijā saņemts Latvijas Republikas 

tiesībsarga (turpmāk - Tiesībsargs) 2022. gada 1. jūlija atzinums pārbaudes lietā Nr.2021-04-23D Par 

Administratīvās atbildības likuma 267. panta otrās daļas un 269. panta trešās daļas atbilstību bērnu 

vienlīdzības principam (reģistrācijas Nr.1743/D.3). Tajā Tiesībsargs cita starpā konstatēja zvērinātu 

tiesu izpildītāju vienotas izpratnes trūkumu par to, kā jārīkojas ar naudas soda piespiedu izpildes 

lietām, kurās pārkāpējs ir bērns, kurš nodots aprūpē audžuģimenei vai atrodas bērnu aprūpes iestādē. 

Ievērojot minēto, Tiesībsargs lūdz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei iepazīstināt zvērinātus 

tiesu izpildītājus ar atzinuma secinājumiem un rekomendācijām un veicināt vienotu izpratni par to, kā 

būtu jārīkojas ar viņu rīcībā esošajām lietām, kurās administratīvais naudas sods piemērots bērnam, 

kurš ir nodots aprūpē audžuģimenei vai atrodas bērnu aprūpes iestādē. Tāpat Latvijas Zvērinātu tiesu 

izpildītāju padomei lūgts pārliecināties, ka neviens zvērināts tiesu izpildītājs neveic naudas soda 

piespiedu izpildi pret personām, kurām naudas sods par administratīvo pārkāpumu bija piemērots 

laikā, kad persona bija nepilngadīga un nodota aprūpē audžuģimenei vai atradās bērnu aprūpes iestādē.  

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 126. panta pirmo daļu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju 

padome ir Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju pārstāvības un uzraudzības institūcija, kā arī Latvijas 

Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijas pārvaldes un izpildu institūcija. 

Tiesībsarga atzinums izskatīts Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2022. gada 7. jūlija 

attālinātajā sēdē.  

Izvērtējusi Tiesībsarga atzinumā norādītos lūgumus, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome 

informē par sekojošo.  

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, nolūkā veidot vienotu zvērinātu tiesu izpildītāju 

praksi par to, kā būtu jārīkojas ar viņu rīcībā esošajām lietām, kurās administratīvais naudas sods 

piemērots bērnam, kurš ir nodots aprūpē audžuģimenei vai atrodas bērnu aprūpes iestādē, informē, ka 

iepazīstinās zvērinātus tiesu izpildītājus ar Tiesībsarga atzinumu, ievietojot to Latvijas Zvērinātu tiesu 

izpildītāju padomes interneta vietnē www.lzti.lv sadaļā autorizētiem lietotājiem.  

Tāpat informējam, ka minēto jautājumu kā prioritāru Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju 

padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka pārrunās tuvākajā ikmēneša diskusijā ar zvērinātiem tiesu 

izpildītājiem.  

Attiecībā uz Tiesībsarga atzinumā norādīto, ka Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei ir 

jāpārliecinās, ka neviens zvērināts tiesu izpildītājs neveic naudas soda piespiedu izpildi pret personām, 

kurām naudas sods par administratīvo pārkāpumu bija piemērots laikā, kad persona bija nepilngadīga 

un nodota aprūpē audžuģimenei vai atradās bērnu aprūpes iestādē, informējam, ka Latvijas Zvērinātu 

tiesu izpildītāju padomei nav iespējas pārliecināties par minēto.  
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Vienlaikus norādām, ka Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pievienojas Tiesībsarga 

atzinumā paustajam, ka tiesiskas valsts principam atbilstošāk būtu Administratīvās atbildības likuma 

16. pantā noteikt, ka bērniem, kuri atrodas audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē, par 

administratīvajiem pārkāpumiem, naudas sodu nepiemēro.  

 

Ar cieņu,  

priekšsēdētājas p.i. 

priekšsēdētājas vietnieks        A.Spore 

         
  

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 

 

Kraukle, 67290005 


