
Administratīvo pārkāpumu lietvedība no 2020.gada 1.jūlija: 
ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS LIKUMS UN TĀ 

SVARĪGĀKĀS NOVITĀTES 

Seminārā tiks 
aplūkots: 

•Būtiskākās atšķirības un 
principi administratīvās 
atbildības jautājumu 
izpratnē 

•Kāpēc vairs nepastāvēs 
administratīvā 
pārkāpuma protokols? 

•Administratīvā 
pārkāpuma lietvedības 
termiņi 

•Juridisko personu 
atbildības aspekti 

•Kādiem jautājumiem 
uzmanība jāpievērš 
pašvaldībām saistošo 
noteikumu izmaiņu 
sakarā?  

•Vai administratīvo sodu 
var maksāt jebkura trešā 
persona? 

•Administratīvā 
pārkāpuma lietā 
pieņemtā lēmuma 
pārsūdzēšana 

•Administratīvo lietu un 
tajā esošo materiālu 
glabāšanas termiņi 

•Personas datu apstrāde 
administratīvā 
pārkāpuma procesā 
kontekstā ar likumu “Par 
fizisko personu datu 
apstrādi kriminālprocesā 
un administratīvā 
pārkāpuma procesā” 

Ir galīgi nolemts, ka no 2020. gada 1. jūlija spēkā stājas 

Administratīvās atbildības likums, bet spēku zaudēs Latvijas 

administratīvo pārkāpumu kodekss, kas tiek piemērots jau no 

1985.gada! 

Šis ir piemērots brīdis, lai pirms izmaiņu stāšanās spēkā pievērstu 

uzmanību aktuālajām problēmām šajā jomā, tādēļ piedāvājam 

apmeklēt šai tēmai veltītu semināru. 

Seminārs notiks 17.04.2020. “Tallink Hotel Riga” Rīgā, 

Elizabetes ielā 24, konferenču zālē no 10.00 līdz 15.30. 

Skaidrosim administratīvā pārkāpuma lietvedības procesa 

īpatnības, salīdzinot, ar kodeksu, kā arī skaidroti jautājumi par to, 

kā valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk rīkoties, lai pareizi 

organizētu administratīvo pārkāpumu procesu iestādē.  

Dalībnieki, kas apmeklēja iepriekšējo mūsu rīkoto semināru, 

atzina to par ļoti noderīgu! 

Īpaši aicināti valsts un pašvaldību iestāžu juristi, inspektori, 

valsts un pašvaldības policijas un citi darbinieki, kuru darbs 

ikdienā ir saistīts ar administratīvo pārkāpumu jomu. 
  

 Semināru vadīs:  

Mg.iur. M.Ruķers,  

Latvijas 

Universitātes 

Juridiskās fakultātes 

pasniedzējs,  

SIA “E-SABIEDRĪBAS 

RISINĀJUMI” 

valdes loceklis 

Dalības maksa vienai personai: EUR 121,00 * 

(piesakoties 2019. gadā! 2020. gadā dalības maksa:  EUR 151,00) 
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Piesakoties vairākiem dalībniekiem no vienas iestādes, tiek 

piemērota atlaide -10% 

*Iekļaujot izdales materiālus, kafijas pārtraukumus un apliecinājumu 

par piedalīšanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesentus laipni aicinām pieteikties uz semināru, nosūtot 

informāciju par dalībnieku (vārds/uzvārds/e-pasta adrese) un 

organizācijas rekvizītus uz e-pastu: pieteikumi@e-risinajumi.lv 

Uzmanību! Vietas rezervācija notiek tikai pēc izstādītā rēķina 

apmaksas saņemšanas tajā norādītajā termiņā. 

Kad grupa būs nokomplektēta dalībnieku reģistrācija tiks 

pārtraukta. 

 

Tiksimies mūsu seminārā! 

 

 
  

 

                                 www.e-risinajumi.lv/seminari 
       

                                     +371 67 291 372 
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