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Vadlīnijas
nosacītai daļējai atbrīvošanai no naudas soda samaksas administratīvo
pārkāpuma lietās
1. Ieteikumi „Vadlīnijas nosacītai daļējai atbrīvošanai no naudas soda samaksas
administratīvo pārkāpuma lietās” (turpmāk – Vadlīnijas) nosaka vadlīnijas nosacītai
daļējai atbrīvošanai no naudas soda samaksas Latvijas Nacionālajā arhīva (turpmāk Arhīvs) amatpersonu kompetencē esošo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
(turpmāk - LAPK) 190.8 pantā noteikto administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā.
2. Vadlīniju mērķis ir noteikt vienveidīgu rīcību vienādos un līdzīgos gadījumos, nosakot
gadījumus, kādos atbilstoši LAPK 276.1 pantam Arhīva amatpersonām ir tiesības lemt par
pie administratīvās atbildības sauktās personas nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda
samaksas, lai veicinātu Arhīva un pie administratīvās atbildības saucamās personas
savstarpējo sadarbību un brīvprātīgu naudas soda izpildi.
3. Vadlīnijas attiecas uz Arhīva amatpersonām, kuras atbilstoši LAPK 236.2 pantam ir
tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus.
4. Pieņemot lēmumu par personas nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas,
Arhīva amatpersona izvērtē šādus apstākļus un ievēro šādus priekšnoteikumus:
4.1. persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir atzinusi savu vainu un piekrīt
lēmumam par naudas soda uzlikšanu (personai nav iebildumi par lēmuma saturu,
pieņemto lēmumu vai tā daļu, uzliktā soda apmēru u.c.);
4.2. nav konstatēti apstākļi, kas pastiprina personas atbildību par administratīvo
pārkāpumu. Apstākļus, kas pastiprina atbildību par administratīvo atbildību konstatē
atbilstoši Arhīva 28.10.2014. Ieteikumiem Nr.7 „Vadlīnijas soda sankciju
piemērošanai administratīvā pārkāpuma lietās” un LAPK 34.pantam;
4.3. administratīvā pārkāpuma lietā nav cietušā. Cietušais administratīvā pārkāpuma lietā
ir fiziskā vai juridiskā persona, kurai ar administratīvo pārkāpumu radīts kaitējums,
proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai mantisks zaudējums. Par cietušo
administratīvā pārkāpuma lietā nevar būt persona, kurai morāls aizskārums nodarīts
kā noteiktas sabiedrības grupas vai daļas pārstāvim. Pēc personas izteikta lūguma šo
personu par cietušo atzīst Arhīva amatpersona, kura ir tiesīga izskatīt administratīvā
pārkāpuma lietu. Lēmumu par personas atzīšanu par cietušo var noformēt arī
rezolūcijas veidā;
4.4. persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, gada laikā nav bijusi nosacīti daļēji
atbrīvota no naudas soda samaksas;
4.5. administratīvā pārkāpuma lieta netiek izskatīta bez personas, kuru sauc pie
administratīvās atbildības, klātbūtnes;
4.6. lēmuma pieņemšana nav pretrunā ar LAPK 22.pantā noteikto administratīvā soda
mērķi un – soda apmērs atbildīs pārkāpuma smagumam vai sabiedriskajam
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kaitīgumam, soda samazināšana sasniegs taisnīga soda apmērus un pārkāpuma būtība,
pārkāpuma izdarīšanas apstākļi un pārkāpēja personība un subjektīvā attieksme nav
pretrunā šāda lēmuma pieņemšanai, nav izdarīts īpaši bīstams pārkāpums, kā rezultātā
ir radies nacionālā dokumentārā mantojuma sastāvā iekļautu dokumentu zudums
(piemēram, iznīcināti, nozaudēti neglābjami bojāti pastāvīgi glabājamie vai ilgstoši
glabājamie dokumenti);
4.7. persona administratīvā pārkāpuma lietas lietvedības laikā noteiktos pie
administratīvās atbildības saucamās personas pienākumus ir pildījusi apzinīgi un
pienācīgi.
5. Lēmums par personas nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas tiek pieņemts
uzreiz pēc lēmuma par naudas sodu uzlikšanu pieņemšanas pie administratīvās atbildības
sauktās personas klātbūtnē, ievērojot Vadlīniju iepriekšējā nodaļā noteiktos
priekšnosacījumus.
6. Arhīva amatpersona, kas izskata administratīvā pārkāpuma lietu, atkārtoti pārliecinās, vai
pie administratīvās atbildības sauktā persona atzīst savu vainu un piekrīt pieņemtajam
lēmumam par naudas soda uzlikšanu. Arhīva amatpersona, kas izskata administratīvā
pārkāpuma lietu, pie administratīvās atbildības sauktajai personai izskaidro lēmuma par
nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas būtību, saturu, sekas, personas
pienākumus, samaksas termiņus un kādos gadījumos atbilstoši LAPK 276.1 panta piektajai
daļai lēmums zaudē spēku.
7. Lēmumu par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas noformē vienā lēmumā
ar lēmumu par naudas soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā attiecīgi papildinot
pieņemto lēmumu, tā virsrakstā norādot „Par soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma
lietā un par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas”, attiecīgi lēmumu aiz
visas informācijas par naudas soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā (naudas soda
samaksas rekvizītiem) papildinot ar šādām sadaļām (rindkopām):
7.1. pie administratīvās atbildības sauktā persona (fiziskai personai norāda vārdu,
uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu; juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas
Nr., juridisko adresi, pārstāvi) savu vainu ir atzinusi un piekrīt lēmumam daļā par
naudas soda uzlikšanu, kā arī pie administratīvās atbildības sauktajai personai ir
izskaidrota lēmuma par daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas būtība, pie
administratīvās atbildības sauktās personas pienākums ir 15 dienu laikā samaksāt
lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu noteikto naudas sodu 50 procentu apmērā,
izskaidroti lēmuma spēkā esamības nosacījumi, ko pie administratīvās atbildības
sauktā persona rakstiski ir apliecinājusi ar savu parakstu;
7.2. līdz ar to, izvērtējot lēmumu daļā par soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā
saskaņā ar LAPK 276.1 pantu un ņemot vērā lietā konstatētos šādus apstākļus (norāda
konstatētos apstākļus, kas ir par pamatu lēmuma pieņemšanai par nosacītu daļēju
atbrīvošanu no naudas soda samaksas), pamatojoties uz LAPK 276.1 panta pirmo
daļu, nolēma: pie administratīvās atbildības saukto personu (fiziskai personai norāda
vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu; juridiskai personai – nosaukumu,
reģistrācijas Nr., juridisko adresi, pārstāvi) nosacīti daļēji atbrīvot no naudas soda
samaksas, ja lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu noteiktais naudas sods 50
procentu apmērā tiek samaksāts 15 dienu laikā;
7.3. Pie administratīvās atbildības sauktajai personai lēmumā par administratīvā soda
uzlikšanu noteiktais naudas sods 50 procentu apmērā jāsamaksā 15 dienu laikā, bet, ja
samaksa netiek veikta 15 dienu laikā, uzliktais naudas sods maksājams pilnā apmērā.
Ja administratīvi sodītā persona pārsūdz lēmumu daļā par naudas soda uzlikšanu,
lēmums daļā par nosacīti daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas zaudē spēku.
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