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IEVADS 

 

Tiesu prakses apkopojums “ Noziedzīgie nodarījumi nodokļu jomā (vispārīgi un arī jo 

īpaši izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, muita, akcīze, u.c.)” veidots Eiropas Sociālā fonda 

(ESF) projekta “Justīcija attīstībai”(Nr.3.4.1.0/16/I/001) iepirkuma “Saturiskās juridiskās 

mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu”(identifikācijas Nr.TA2018/2B/ESF) ietvaros. 

 Apkopojumā ietverti tiesu nolēmumi krimināllietās, kuras izskatītas laika periodā no 

2016.gada līdz 2019.gadam, ar mērķi izvērtēt noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas atbilstību 

krimināltiesiskajam regulējumam, tiesību doktrīnas atziņām, Augstākās tiesas judikatūrai un 

praksei. Pētījuma gaitā analizētas arī judikatūras atziņas, kas paustas laika periodā līdz 

2016.gadam. Pētīta arī sodu piemērošanas prakse. Jāpiezīmē, ka tiesu nolēmumu izvēli 

ietekmēja lielais pirmās instances tiesās taisīto saīsināto spriedumu skaits, no kuriem nevarēja 

iegūt kādu informāciju kā par noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas, tā arī soda noteikšanas 

pamatojumu.  

Apkopojums ir izstrādāts divās nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek aplūkota izvairīšanās no 

nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas (KL 128.pants). Savukārt otrās nodaļas 

ietvaros ir aplūkotas nelikumīgās darbības ar akcīzes  precēm krimināltiesību jomā (KL 

191.pants un KL 221.pants). 

 Apkopojumā ietverti tiesu nolēmumi par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti 

Krimināllikuma 218. pantā, proti, par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu   

(pievienotās vērtības nodoklis, uzņēmumu ieņēmuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas u.c.) nomaksas, kā arī par Krimināllikuma 

191. un 221,pantā paredzētajiem nodarījumiem, kas saistīti ar zaudējumu nodarīšanu valstij 

nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa, muitas nodokļa un akcīzes nodokļa veidā.   

 Apkopojuma izstrādē analizēts 124 Latvijas tiesu nolēmums (par KL 218.pantu 

analizēti 63 nolēmumi, par KL 191.pantu  - 15 nolēmumi  un par KL 221.pantu analizēti 46 

nolēmumi.    
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1. IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻU UN TIEM PIELĪDZINĀTO 

MAKSĀJUMU NOMAKSAS (KL 218.PANTS) 

 

1.1. Tiesiskais regulējums un panta redakcijas 

 

Nodokļu un nodevu sistēmas principus, valsts nodokļu un nodevu veidus, pašvaldību 

nodevu objektus, nodokļu un nodevu noteikšanas, aprēķināšanas, iekasēšanas un atmaksāšanas 

kārtību, nodokļu un nodevu maksātāju un nodevu administrācijas tiesības un pienākumus, 

nodokļu maksātāju klasifikācijas un reģistrācijas kārtību, nodokļu un nodevu jautājumos 

pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību un citus jautājumus nodokļu jomā, kā arī atbildību par 

nodokļu pārkāpumiem reglamentē 1995.gada 2.februāra likums “Par nodokļiem un nodevām”, 

kurā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvām nodokļu jomā.  Šis 

likums attiecas uz visiem nodokļiem un nodevām, ja konkrētā nodokļa likums neparedz citu, 

konkrētā nodokļa vai nodevas specifikai atbilstošu kārtību, kura nevar būt pretrunā ar šo likumu.  

Konkrēto nodokli vai nodevu uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa vai nodevas likumu, kā 

arī likumā “Par nodokļiem un valsts nodevām” paredzētajos gadījumos saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem vai vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem.  

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 8.pantā uzskaitīti valsts nodokļu veidi un tiem 

atbilstošie likumi par nodokļu uzlikšanu. Piemēram, pētījuma gaitā visbiežāk sastopamo 

pievienotās vērtības nodokli (turpmāk arī - PVN) reglamentē 2012.gada 29.novembra 

Pievienotās vērtības nodokļa likums, nosakot nodokļa maksātājus, ar nodokli apliekamos 

darījumus un to ar nodokli apliekamo vērtību, nodokļa likmes un atbrīvojumus no nodokļa, 

prasības nodokļa maksāšanai un administrēšanai, kārtību, kādā nodoklis maksājams valsts 

budžetā,  noteikumus priekšnodokļa atskaitīšanai un atmaksāšanai, un citus noteikumus nodokļa 

piemērošanai iekšzemē, kā arī atbildību par šā likuma pārkāpumiem, kas ietver no Padomes 

2006.gada 28.novembra Direktīvas 2006/112/EK (turpmāk arī Direktīva 2006/112/EK) par 

kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu izrietošos priekšrakstus. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūru, ar nodokli apliekamo objektu un nodokļa 

maksātāju, nodokļa aprēķināšanas un ņemšanas veidu un citus ar šo nodokli saistītos jautājumus 

risina 1993.gada 11.maija likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, savukārt valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, apdrošināšanas iemaksu likmes un obligāto iemaksu 

administrēšanu nosaka 1997.gada 1.oktobra likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.  

Attiecībā par valsts un pašvaldību nodevām likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

10.pants noteic, ka valsts nodevas, ievērojot šajā likumā noteikto, piemēro saskaņā ar šo likumu, 

citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem, ja attiecīgais likums, ar kuru valsts 

nodeva noteikta, paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus valsts nodevas 

piemērošanai. Pašvaldības nodevas piemēro saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem, Ministru 

kabineta noteikumiem un vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem. 

Atbildība par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas 

paredzēta Krimināllikuma (turpmāk arī – KL) 218.pantā, tā sākotnējā redakcijā panta pirmajā 

daļa nosakot atbildību par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas 

vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja 
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šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā. Panta otrajā daļā kvalificētu sastāvu veidoja panta 

pirmajā daļā norādītais nodarījums, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā 

apmērā. 

Laika gaitā KL 218.panta dispozīcijā un sankcijā izdarīti vairāki grozījumi, kas saistāmi ar 

izmaiņām krimināltiesiskajā regulējumā. Tā ar 2007.gada 13.februāra likumu KL 218.pants 

papildināts ar trešo daļu, nosakot pastiprinātu atbildību par panta otrajā daļā paredzētajām 

darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, kas ar 2017.gada 8.jūnija likumu aizstāts ar norādi 

uz šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar to nosakot, ka nozieguma izdarīšana 

organizētā grupā inkriminējama tad, ja konstatēts nodarījums, kas veido izvairīšanos no nodokļu 

vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kā arī tā izraisītās sekas – zaudējumu lielā apmērā. 

Savukārt ar 2012.gada 13.decembra likumu no panta izslēgta tā pirmā daļa.  

Krimināllikuma darbības laikā divreiz grozītas 218.pantā noteiktās sankcijas. Ar 

2004.gada 12.februāra likumu panta pirmās un otrās daļas sankcija papildināta ar norādi uz 

piespiedu darbu, savukārt ar 2012.gada 13.decembra likumu KL 218.panta otrās daļas sankcijā 

samazināta brīvības atņemšanas soda maksimālā robeža no pieciem gadiem uz četriem gadiem, 

papildus paredzot iespēju piemērot arī īslaicīgu brīvības atņemšanu bet trešās daļas sankcijā 

brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem aizstāta ar brīvības atņemšanu 

uz laiku līdz desmit gadiem.  

Ar 2012.gada 13.decembra likumu izmainīti arī 218.pantā ietvertie papildsodi -  panta 

trešajā daļā līdz tam paredzētā obligātā mantas konfiskācija aizstāta ar alternatīvu iespēju, bet 

policijas kontrole aizstāta ar probācijas uzraudzību. Abās panta daļās tiesību atņemšana veikt 

uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, kas panta otrajā daļā bija paredzēta kā 

alternatīva iespēja, aizstāta ar obligātu tiesību atņemšanu uz noteiktu vai visu veidu 

komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesību atņemšanu ieņemt noteiktu amatu uz 

laiku no diviem līdz pieciem gadiem. 

Tādējādi KL 218.panta aktuālajā redakcijā panta otrajā daļā paredzēta atbildība par 

izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas 

vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi 

valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem 

gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, 

konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visa veida 

komercdarbību, vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no 

diviem līdz pieciem gadiem. 

Panta trešajā daļā paredzēta atbildība par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, par ko paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 

desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu 

vai visa veida komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz 

laiku no diviem līdz pieciem gadiem, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.  
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1.2. KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās pazīmes 

 1.2.1. Noziedzīgā nodarījuma objekts un priekšmets 

 KL 218.pants iekļauts Krimināllikuma Sevišķās daļas XIX nodaļā “Noziedzīgi 

nodarījumi tautsaimniecībā” un tā objekts ir tautsaimniecības intereses un valsts intereses 

nodokļu ieņemšanas jomā.1  

Noziedzīgā nodarījuma, kas panta otrajā daļā klasificējams kā smags                             

noziegums un panta trešajā daļā – kā sevišķi smags noziegums, priekšmets ir likumā noteiktie 

nodokļi, ar tiem apliekamie ienākumi, peļņa un citi ar nodokli apliekamie objekti, citi tiem 

pielīdzinātie maksājumi (valsts un pašvaldību nodevas). 

Šo noziedzīgā nodarījuma priekšmetā ietilpstošo terminu skaidrojums ir dots jau minētā 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.pantā. Tā no šā panta pirmā punkta izriet, ka nodoklis ir 

ar likumu noteikts obligāts periodisks vai vienreizējs maksājums valsts budžeta vai pašvaldību 

budžetu (pamatbudžeta vai speciālā budžeta) ieņēmumu nodrošināšanai  un valsts funkciju un 

pašvaldību funkciju finansēšanai.  . 

Šā likuma 1.panta 2.punktā skaidrots, ka valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts 

budžetā vai šajā likumā noteiktajos gadījumos pašvaldību budžetā par valsts vai pašvaldības 

institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām. Valsts nodevas mērķis ir 

personu darbību regulēšana (kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana). Valsts nodevas apmērs 

nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu. 

Savukārt, kā noteikts šā likuma 1.panta 3.punktā, pašvaldības nodeva ir pašvaldības 

domes noteikts obligāts maksājums pašvaldības pamatbudžetā vai speciālajā budžetā šajā 

likumā paredzētajos gadījumos. Pašvaldības nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar 

pašvaldības institūcijas vai tās struktūrvienības veiktās darbības izmaksu segšanu. 

Apkopojot pētījuma gaitā iegūto informāciju, jāsecina, ka aplūkojamā nozieguma 

priekšmets ir bijis pievienotās vērtības nodoklis, notikusi izvairīšanās no uzņēmumu ienākuma 

nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, savukārt izvairīšanās no pašvaldības 

nodevas nomaksas pieejamajos materiālos nav konstatēta.  

 

1.2.2. Noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse 

 

1.2.2.1. Nodarījums – darbība un bezdarbība 

 

Eiropas Kopienu komisija savā 1994.gada 22.februāra lēmumā par pasākumiem. kas 

jāveic, lai īstenotu Padomes direktīvu 89/130/EEK skaidrojusi, ka “izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas un sociālā nodrošinājuma samaksu izdarīšanas ietver tādu statistikas datu 

iesniegšanu nodokļu un sociālās nodrošināšanas iestādēm, kuros ir izlaidumi vai kuri ir viltoti, 

un ietver obligāto nodokļu vai sociālās nodrošināšanas pārskatu neiesniegšanu, piemēram, 

slepenām ražošanas vienībām”. 

 
1 Augstākās tiesas Senāta 2013.gada 26.marta lēmums lietā SKK-3/2013 (11250007609). 
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Līdzīgi arī likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 14.punktā, uzskaitot darbības vai 

norādot uz bezdarbību, kas uzskatāmas par analizējamā noziedzīgā nodarījuma objektīvajām 

izpausmēm,  norādīts, ka izvairīšanās no nodokļu un nodevu maksāšanas ir apzināta nepatiesas 

informācijas sniegšana nodokļu deklarācijās, nodokļu deklarāciju, informatīvo deklarāciju vai 

nodokļu administrēšanai un kontrolei nepieciešamās pieprasītās informācijas nesniegšana, 

nelikumīga nodokļu atvieglojumu, priekšrocību un atlaižu piemērošana vai jebkura cita apzināta 

darbība vai bezdarbība, kuras dēļ nodokļi vai nodevas nav samaksātas pilnā apmērā vai daļēji.  

Analizējot KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās izpausmes, 

krimināltiesību teorijā2, judikatūrā un tiesu praksē nostiprināta viennozīmīga atziņa, ka šā 

nozieguma objektīvā puse raksturojas ar diviem alternatīviem veidiem, ko Augstākā tiesa 

noformulēja vēl 2005.gada 9.augusta lēmumā lietā SKK-2723, norādot, ka “Krimināllikuma 

218.panta nosaukums “Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas” ļauj 

secināt, ka šī nozieguma sastāvs aptver ne tikai tiešu izvairīšanos no aprēķināto nodokļu vai 

tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, bet arī ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu un 

samazināšanu”.  

Šī atziņa pausta arī Augstākās tiesas prakses apkopojumā  par izvairīšanos no nodokļu 

nomaksas, norādot, ka KL 218.pantā paredzētais noziegums, pirmkārt, var izpausties kā 

bezdarbība, kad persona, būdama nodokļu maksātāja, apzināti izvairās pildīt likumā noteikto 

pienākumu – proti, aprēķināt maksājamo (iemaksājamo) nodokļu summas un pilnā mērā 

nomaksāt nodokļus un nodevas (likuma “Par nodokļiem un nodevām 15.panta pirmās daļas 1., 

2.punkts) un, otrkārt, izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas var 

izpausties arī kā ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšana vai 

samazināšana, kas ir personas aktīvas darbības, deklarācijās vai nodokļu aprēķinos noslēpjot vai 

samazinot nodokļu bāzi (ar nodokli apliekamo objektu) un no tās aprēķināto nodokļu summu.4  

Šāds KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses skaidrojums pausts 

arī Augstākās tiesas lēmumos5, norādot, ka šajā pantā atbildība noteikta gan par izvairīšanos no 

nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, gan par šajā pantā norādīto objektu 

slēpšanu vai to samazināšanu, tādā veidā nošķirot un konkretizējot darbības un bezdarbības 

veidu.  

Tas savukārt nozīmē, ka, formulējot apsūdzību, jākonkretizē, no kāda nodokļa vai tam 

pielīdzinātā maksājuma apsūdzētais ir izvairījies, un kādā veidā šī izvairīšanās ir notikusi, proti, 

ar bezdarbību, tieši izvairoties no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, vai arī ar 

darbību, slēpjot vai samazinot ienākumus, peļņu vai citus ar nodokļiem apliekamos objektus un 

tādējādi izvairoties no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kā arī jānorāda tās 

likuma normas un citi normatīvie akti, saskaņā ar kuriem personai bija pienākums maksāt 

nodokļus vai tiem pielīdzinātos maksājumus.     

 
2 Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu 

namu aģentūra, 2009, 493.-494.lpp.; Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa 

(XVIII-XXV nodaļa). Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 270.-271.lpp. 
3 Augstākās tiesas Senāta 2005.gada 9.augusta lēmums lietā SKK-272. Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 

departamenta lēmumi 2005. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 120.-126.lpp. 

  4 Tiesu prakse lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 

2013, 8., 9.lpp. Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas/ 
5 Sk. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 19.jūnija lēmums lietā SKK-45/2019 

(ECLI:LV:AT:2019.0619.158310716.3.L); 2019.gada 19.decembta lēmums lietā SKK-219/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1219.1583110809.3.L). 
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Tiesu nolēmumu satura analīze liecina, ka tiesību normu piemērotāji lielākoties pareizi  

nošķir šos KL 218.panta otrās daļas dispozīcijā norādītos objektīvās izpausmes veidus, attiecīgi 

norādot vai nu uz izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kas 

vērtējama kā bezdarbība, vai arī uz ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, 

kas norāda uz darbību. 

Tā, piemēram, ar Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 17.oktobra spriedumu konstatēts, ka 

A. izvairījās no nodokļu nomaksas, kā rezultātā ar savu bezdarbību nodarīja zaudējumus valstij 

lielā apmērā, proti, A., būdams SIA [X] vienīgais īpašnieks un atbildīgā persona ar paraksta 

tiesībām, kurš saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, likumu “Par nodokļiem un nodevām” un 

citiem normatīvajiem aktiem bija atbildīgs par minētās uzņēmējsabiedrības likumos noteikto 

nodokļu maksājumu nomaksu valsts budžetā, kā arī par grāmatvedības kārtošanu, ar 

grāmatvedes starpniecību Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā SIA [X] 

vārdā iesniedza ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba 

ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 

un dabas resursu nodokļu pārskatus, no kuriem tika aprēķināts valsts budžetā iemaksājamo 

nodokļu apmērs. Pastāvot reālai iespējai SIA [X] veikt nodokļu maksājumus pilnā apmērā, A., 

mantkārīgu motīvu vadīts, ignorēja viņam zināmo pienākumu par obligāto nodokļu nomaksu 

valstij saistībā ar  SIA [X] uzņēmējdarbību, aprēķinātos nodokļus regulāri nenomaksāja pilnā 

apmērā.6 

 Savukārt krimināllietā A. apsūdzībā KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā 

nodarījumā konstatēts, ka A., būdams SIA [X] īpašnieks un A/S [Y] padomes priekšsēdētājs, 

vienojās ar B., kurš bija SIA [X] un A/S [Y] valdes loceklis, par darījumu dokumentu 

noformēšanu par pakalpojumu saņemšanu no Lielbritānijas uzņēmuma [C], taču šādi 

pakalpojumi netika saņemti un darījumi tika noformēti fiktīvi, lai šos reāli neesošos darījumus 

nepamatoti iekļautu SIA [X] un A/S [Y] uzņēmumu grāmatvedībā izdevumos un pārdotās 

produkcijas ražošanas izmaksās, tādējādi nepamatoti samazinot uzņēmumu, kuri veica 

saimniecisko un finansiālo darbību, peļņu un ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamos 

objektus. Realizējot šo noziedzīgo nodomu, apsūdzēto darbību rezultātā valsts budžetam 

nodarīti zaudējumi 71 791,00 euro apmērā, kas radušies no SIA [X], un 126 819,14 euro 

apmērā, kas radušies no A/S [Y] peļņas un ar nodokli apliekamā objekta samazināšanas.7  

Atšķirībā no iepriekš minētajiem piemēriem, kad vienā gadījumā nodarījums izpaudies kā 

bezdarbība, bet otrajā gadījumā – kā darbība, praksē sastopami arī piemēri, kad apsūdzētā 

nodarījumā konstatējami  abi nodarījuma objektīvās izpausmes veidi. 

Tā no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 7.maija sprieduma 

aprakstošās daļas krimināllietā B. apsūdzībā KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā 

nodarījumā izriet, ka B., būdams nodokļu maksātājas SIA [X] vienīgais dibinātājs un vienīgā 

amatpersona (valdes loceklis) ar paraksta tiesībām, veicot reālu saimniecisko darbību SIA 

ietvaros, iesniedza Valsts ieņēmumu dienesta administrētajā Elektroniskajā deklarēšanas 

sistēmā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un to pielikumus, neievērojot deklarācijas 

iesniegšanas termiņus, kā arī neveica aprēķinātā pievienotās vērtības nodokļa nomaksu likumā 

 
6 Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 17.oktobra spriedums lietā Nr.K69-0759-18/17 

(ECLI:LV:KURT:1017.15830009317.1.S). 
7 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 14.augusta spriedums lietā Nr.K30-2075-18/38 

(ECLI:LV:RVPT:0814.15830009913.3.S). 
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noteiktajā termiņā, lai arī SIA rīcībā bija pietiekoši naudas līdzekļi, lai varētu veikt nodokļu 

nomaksu. Tāpat B. apsūdzēts par to, ka, īstenojot nodomu izvairīties no pievienotās vērtības 

nodokļa nomaksas, deklarāciju pielikumos nav uzrādījis atsevišķus reāli notikušos darījumus, 

tādējādi samazinot ar nodokli apliekamo darījumu kopējo summu, nav veicis pievienotās 

vērtības nodokļa aprēķināšanu un tā nomaksu valsts budžetā. Tiesa secināja, ka B., daļēji 

aprēķinot pievienotās vērtības nodokli, bet neveicot tā nomaksu, kā arī nedeklarējot daļu no 

veiktajiem darījumiem un neaprēķinot par tiem pievienotās vērtības nodokli, tīši un apzināti, 

bezdarbības veidā, neiemaksāja valsts budžetā pievienotās vērtības nodokli kopsummā 

209 472,96 euro, kas atzīstams par lielu apmēru, kaut arī nodarījuma aprakstā ir norāde arī uz 

darbību – ar nodokli apliekamo objektu samazināšanu.8 

Lai arī noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju tas neietekmēja, tomēr pieļauta neprecizitāte 

nodarījuma aprakstā un secinājumā par veidu, kādā nodarījums izdarīts.  

Viltus kā objektīvās puses izpausme 

Ar nodokli apliekamo objektu slēpšanai un samazināšanai, kas raksturīga galvenokārt pie 

izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, piemīt viltus elements, jo nodokļu 

maksātājs nodokļu administrācijai vai nu paziņo nepatiesas ziņas vai arī noslēpj faktus, kurus 

vajadzēja paziņot, tādējādi apzināti veicot krāpnieciskas darbības.  

Lai apkarotu šādas ļaunprātīgas darbības, 2010.gada 7.oktobrī pieņemta Padomes Regula 

Nr.904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības 

nodokļu jomā, kuras pirmajā pantā noteikts, ka šī regula paredz noteikumus un procedūras, lai 

dalībvalstu kompetentās iestādes varētu sadarboties un apmainīties ar informāciju, kas varētu 

palīdzēt pareizi aprēķināt pievienotās vērtības nodokli, kontrolēt, vai pievienotās vērtības 

nodoklis piemērots pareizi, jo īpaši darījumiem Kopienas iekšienē, un apkarot krāpšanu 

pievienotās vērtības nodokļa jomā. 

Savukārt Padomes 2016.gada 12.jūlija direktīva (ES) 2016/1164, ar ko paredz noteikumus 

tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši iespaido iekšējā tirgus darbību, 6.pantā 

“Vispārīgs noteikums par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu” noteic, ka “uzņēmumu 

ienākuma nodokļa saistību aprēķināšanas vajadzībām dalībvalstis neņem vērā struktūru vai 

struktūru virknes, kuras, tā kā ir izveidotas vienīgi vai galvenokārt ar mērķi gūt nodokļu 

priekšrocības, kas ir pretrunā piemērojamo nodokļu tiesību aktu priekšmetam vai nolūkam, 

ņemot vērā visus attiecīgos faktus un apstākļus, nav īstas. Struktūra var ietvert vairākus posmus 

vai daļas“. Tāpat skaidrots, ka struktūra vai struktūru virkne ir uzskatāma par neīstu, ciktāl tā 

nav izveidota pamatotu komerciālu iemeslu dēļ, kas atspoguļo ekonomisko realitāti. 

Arī Eiropas Savienības (bijušās Kopienu) tiesas judikatūrā (piemēram, 2006.gada 

21.februāra lietas C-255/02, C-223/03, C-419/02) nostiprināts tiesību ļaunprātīgas izmantošanas 

aizlieguma princips, nosakot, ka Eiropas Savienības direktīvas par pievienotās vērtības nodokli 

“nedod tiesības ar nodokli apliekamai personai atskaitīt priekšnodokli gadījumā, ja darījums 

veikts ar mērķi ļaunprātīgi izmantot normatīvo aktu noteikumus”. Lai konstatētu, ka ir notikusi 

normatīvo aktu ļaunprātīga izmantošana, pirmkārt, jāpierāda, ka tādējādi ir iegūtas 

priekšrocības, kuras ir pretrunā ar normatīvo aktu mērķi un, otrkārt, jāpierāda, ka šādu darījumu 

 
8 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 7.maija spriedums lietā Nr.K30-0656-18/15 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0507.15830007315.1.S). 
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galvenais mērķis ir bijis gūt labumu, nesamaksājot nodokli vai atprasot lielāku priekšnodokļa 

daļu.9  

Šīs atziņas saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas 

jautājumiem vairākkārt ir nostiprinātas Latvijas administratīvo tiesu praksē.  Tā, piemēram, 

Augstākās tiesas 2019.gada 26.aprīļa spriedumā lietā SKA-16/2019 norādīts: “Vispārīgi avansa 

maksājums ir pielīdzināms pakalpojuma saņemšanai un rada pamatu priekšnodokļa 

atskaitīšanai, tomēr šīs tiesības nav absolūtas un ir vērtējamas kopsakarā ar pievienotās vērtības 

nodokļa sistēmas būtību. Proti, priekšnodokļa atskaitīšana ir atsakāma vai koriģējama 

gadījumā, ja pakalpojums nav sniegts vai konstatējama pievienotās vērtības nodokļa sistēmas 

ļaunprātīga izmantošana.10  

Savukārt Augstākās tiesas 2019.gada 1.marta rīcības sēdes lēmumā lietā SKA-350/2019  

norādīts, ka, vērtējot, vai var tikt liegtas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, tiesai vispirms ir 

jānoskaidro, vai prece vai pakalpojums vispār ir piegādāts. Ja ar pārliecinošiem pierādījumiem 

tiek konstatēts, ka prece vai pakalpojums noformēto dokumentu aizsegā vispār nav piegādāts, 

tad tālāks izvērtējums vairs nav nepieciešams, jo acīmredzams, ka priekšnodokļa tiesību 

izmantotājs zināja, ka iesaistās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā. 

Ja tiek konstatēts, ka prece vai pakalpojums ir piegādāts vai preces vai pakalpojuma neesības 

fakts ir grūti konstatējams un tādēļ ir izdarāms pieņēmums, ka prece vai pakalpojums ir 

piegādāts, tiesai ir jānoskaidro, vai to ir darījusi darījumu dokumentos norādītā persona. Ja 

noskaidrojas, ka darījumu dokumentos norādītā persona nevarēja piegādāt preci vai 

pakalpojumu, tad ir jānoskaidro, vai pieteicēja zināja vai tai vajadzēja zināt, ka darījums ir 

saistīts ar ļaunprātīgu pievienotās vērtības nodokļa sistēmas izmantošanu.11  

Uz šiem apstākļiem, kas noskaidrojami, tiesai izvērtējot tiesības uz pievienotās vērtības 

nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanu, norādīts ari Augstākās tiesas 2018.gada 16.maija 

spriedumā lietā SKA-44/201812 un vairākās citās lietās. 

Secinājums – apsūdzot personu KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanā, nepieciešams konkretizēt, no kāda nodokļa vai tam pielīdzinātā maksājuma 

apsūdzētais ir izvairījies, un kādā veidā šī izvairīšanās ir notikusi, proti, ar bezdarbību, tieši 

izvairoties no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, vai arī ar darbību, slēpjot vai 

samazinot ienākumus, peļņu vai citus ar nodokļiem apliekamos objektus un tādējādi izvairoties 

no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kā arī jānorāda tās likuma normas un 

citi normatīvie akti, saskaņā ar kuriem personai bija pienākums maksāt nodokļus vai tiem 

pielīdzinātos maksājumus.     

 

 

 

 

 
9 Eberts D., Freija I., Jarve K. u.c. Eiropas Savienības tiesību piemērošana. Rokasgrāmata praktizējošiem juristiem. 

Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008, 291.lpp. 
10 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 26.aprīļa spriedums lietā SKA-16/2019 (ECLI:LV:AT:2019: 0426.A4-

20377013.2.S).  
11 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 1.marta rīcības sēdes lēmums lietā SKA-350/2019 (ECLI:LV:AT: 

2019:0301.A420375414.2.L). 
12 Augstākās tiesas Senāta 2018.gada 16.maija spriedums lietā SKA-44/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0516.A420462813.2.S). 
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1.2.2.2. Vienkāršs atsevišķs (vienots) un atsevišķs (vienots) turpināts noziedzīgs 

nodarījums  

  

Analizējamajam noziedzīgajam nodarījuma raksturīgi, ka izvairīšanās no nodokļu 

nomaksas parasti norit ilgākā laika posmā, kad būtiski konstatēt, vai personas izdarītais 

nodarījums uzskatāms par atsevišķu (vienotu) turpinātu noziedzīgu nodarījumu, vai arī katra 

nodarījuma epizode kvalificējama kā patstāvīgs noziedzīgs nodarījums. Šajā sakarībā 

aplūkojami divi prakses piemēri. 

 B. apsūdzēta un ar Vidzemes rajona tiesas spriedumu atzīta par vainīgu gan par 

izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, gan arī par ienākumu un 

citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu un samazināšanu, nodarot ar to valstij zaudējumus 

lielā apmērā. No sprieduma aprakstošās daļas izriet, ka B., SIA [X] valdes priekšsēdētāja, laika 

periodā no 2014.gada janvāra līdz 2015.gada 22.decembrim, veicot SIA saimniecisko darbību, 

regulāri saņēma SIA ievērojamas naudas summas, kuras uzglabāja pie sevis kā uzņēmuma 

kasiere. Neskatoties uz to, ka no 2014.gada janvāra SIA izveidojās nodokļu un tiem pielīdzināto 

maksājumu parāds, bez attaisnojoša iemesla laicīgi nenomaksājot pilnā apmērā valsts budžetā 

aprēķinātās nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu summas, B. nenovirzīja SIA naudas 

līdzekļus uzņēmējsabiedrības nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksai, bet gan 

30 087,21 euro izmantoja savām vajadzībām un 18 720,93 euro izmaksāja SIA darbiniekiem 

neoficiālās “aplokšņu” darba algās, kuras neuzrādīja grāmatvedības uzskaitē, un no kurām 

netika aprēķināti un samaksāti nodokļi.  

Turklāt B. laika periodā no 2014.gada aprīļa līdz 2015.gada 20.oktobrim, sagatavojot un 

iesniedzot ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju 

darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, 

slēpjot un samazinot ar nodokli apliekamo objektu, neuzrādīja visus darba ņēmēju algotā darbā 

aprēķinātos un izmaksātos ienākumus, no kuriem neaprēķināja un nesamaksāja nodokļus un 

tiem pielīdzinātos maksājumus,  tādējādi izvairījās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksas Izvairoties no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu 

nomaksas, kā arī slēpjot un samazinot ar nodokli apliekamo objektu,  kopumā valstij nodarīts 

zaudējums 47 555,49 euro apmērā.13  

Ja iepriekš minētajā spriedumā B. bezdarbība, izvairoties no nodokļu nomaksas, un 

darbība, slēpjot un samazinot ar nodokli apliekamo objektu, kvalificētas saskaņā ar KL 

218.panta otro daļu kā viens noziedzīgs nodarījums, tad no Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 

26.janvāra sprieduma14 var izsecināt, ka Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa, atzīstot, ka A. 

 
13 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 13.septembra spriedums lietā Nr.K71-0196-18/27 

(ECLI:LV:VRT:2018:0913.15830012315). 
14 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 26.janvāra spriedums lietā Nr.KA04-0385 

(15830114207). 
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izdarījis izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus lielā apmērā, un izvairījies no 

nodokļu nomaksas, samazinot ar nodokli apliekamos objektus, ar ko nodarīti zaudējumi lielā 

apmērā, kvalificējusi patstāvīgi, nosakot par katru no tiem sodu. 

No apelācijas instances tiesas sprieduma aprakstošās daļas izriet, ka A., būdams A/S [X] 

amatpersona ar tiesībām sabiedrību pārstāvēt atsevišķi, zinot, ka uzņēmums ar Valsts ieņēmumu 

dienesta lēmumu 2005.gada 20.jūlijā izslēgts no ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo 

personu reģistra, neveica likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3.panta 8.3  daļā, kas bija 

spēkā tajā laikā, paredzētās darbības – pēc izslēgšanas no pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistra neuzskaitīja pamatlīdzekļu atlikušo vērtību un atlikumā esošo preču 

materiālās vērtības, par kurām samaksātais nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, un no šīs 

vērtības aprēķināto nodokli Ls 175 584,55 (249 834,31 euro) apmērā likumā noteikto 30 dienu 

laikā no izslēgšanas dienas neiemaksāja valsts budžetā, kas sastāda zaudējumus lielā apmērā, 

proti izvairījās no nodokļa nomaksas. 

Krimināllietu tiesas kolēģija tāpat konstatēja, ka A. ir izvairījies no nodokļu nomaksas, arī 

samazinot ar nodokli apliekamo objektu, ar ko nodarīti zaudējumi valstij lielā apmērā, un proti: 

pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā ar pielikumiem par taksācijas periodu – 2006.gada 

novembri nav pilnā apjomā aprēķināts un norādīts maksājamais pievienotās vērtības nodoklis 

veiktajiem apliekamajiem darījumiem, nenorādot kopējos darījumus Ls 131 593,81 apmērā, kā 

arī nepamatoti palielināts pievienotās vērtības nodokļa atskaitāmais priekšnodoklis par 

darījumiem ar AS [L], darījuma vērtību norādot divreiz.   

Atzīstot par pamatotu pirmās instances tiesas secinājumu, ka A. ar savām darbībām 

izdarījis noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti KL 218.panta otrajā daļā, apelācijas instances 

tiesas spriedumā tika norādīts uz kļūdainu soda noteikšanu par katru noziedzīgo nodarījumu 

atsevišķi. 

 Pamatojot šādu atzinumu, Krimināllietu tiesas kolēģija atsaucās uz 2012.gada 

13.decembra likuma “Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikumu 5.punktu, ka personas, 

kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, kas 

kvalificējami kā noziedzīgu nodarījumu atkārtotība, saucamas pie kriminālatbildības un 

sodāmas par katru noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar tām Krimināllikuma normām, kuras bija 

spēkā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā, bez kvalificējošās pazīmes – atkārtotība. 

Norādot, ka A. izdarītie noziedzīgie nodarījumi nesatur kvalificējošo pazīmi – atkārtotību, 

secināts, ka pirmās instances tiesai nebija pamata A. noteikt sodu par katru noziedzīgo 

nodarījumu atsevišķi. Atceļot pirmās instances tiesas spriedumu. Krimināllietu tiesas kolēģija 

A. nodarījumu kvalificēja kā vienu KL 218.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu 

un noteica par to sodu.  

Neiebilstot pret šādu kvalifikācijas risinājumu, autoresprāt, noziedzīgo nodarījumu 

kvalifikācija abos iepriekš minētajos gadījumos nebija atkarīga no iepriekšminētajiem 

grozījumiem Krimināllikumā, jo KL 218.pantā tāda kvalificējoša pazīme nebija arī līdz tam, bet 

gan no tā, vai nodarījums vērtējams kā turpināts noziedzīgs nodarījums vai kā divi patstāvīgi 

noziedzīgi nodarījumi, kas izdarīti ar atsevišķi radušos nodomu, kas gan nolēmumos nav 

analizēts. Jau minētā Augstākās tiesas prakses apkopojuma lietās par izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas kopsavilkuma 7.punktā skaidrots: ja vainīgās personas nodarījumu veido vairākas 

savstarpēji saistītas darbības vai bezdarbības akti, kas virzīti uz kopēju mērķi – izvairīties no 

nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, ko aptver vainīgās personas vienots 
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nodoms, nodarījums atzīstams par atsevišķu (vienotu) turpinātu noziedzīgu nodarījumu. 

Nosakot turpināta noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītos zaudējumus valstij vai pašvaldībai, 

tiek ņemts vērā visu nodarīto zaudējumu apmērs, kāds valstij vai pašvaldībai nodarīts, 

izvairoties kā no viena, tā arī dažāda veida nodokļu nomaksas. Savukārt, ja vainīgajai personai 

bijis atsevišķs nodoms izdarīt divas vai vairāk izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas, katrs izvairīšanās gadījums ir kvalificējams patstāvīgi. 

 Tā, piemēram, jautājums par atsevišķa (vienota) turpināta noziedzīga nodarījuma esību 

risināts krimināllietā Z. apsūdzībā KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziegumā, kura ar 

pirmās instances tiesas spriedumu atzīta par nevainīgu un attaisnota. Rīgas apgabaltiesa pirmās 

instances tiesas spriedumu atcēla un atzina Z. par vainīgu tai inkriminētā nozieguma izdarīšanā, 

konstatējot, ka apsūdzētā laika posmā no 2008.gada 9.septembra līdz 2010.gada 28.decembrim, 

nolūkā izvairīties no SIA [A] nodokļu nomaksas, noformēja neesošus darījumus ar SIA [B], 

radot šķietamību par darījumu esamību un tādējādi ar viltu iegūstot tiesības kā priekšnodokli 

atskaitīt 37 253,81 latu (953 007,40 euro) par faktiski nenotikušiem darījumiem..  

Apstrīdot apelācijas instances tiesas spriedumu pēc būtības, Z. aizstāvis cita starpā 

norādīja, ka apelācijas instances tiesa nepareizi piemērojusi KL 23.panta pirmo daļu, jo, atzīstot 

Z. par vainīgu atsevišķa (vienota) noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, nav pamatojusi šo 

atzinumu ar pierādījumiem par vienotu nodomu un mērķi veikt turpinātu izvairīšanos no 

nodokļu nomaksas.  

Augstākā tiesa, atstājot apelācijas instances tiesas spriedumu negrozītu, 2016.gada 

16.jūnija lēmumā lietā SKK-82/2016 atzina par nepamatotu kasācijas sūdzībā ietverto norādi 

par KL 23.panta pirmās daļas nepareizu piemērošanu un norādīja, ka apelācijas instances tiesa, 

izvērtējot pierādījumus, pamatojoties uz lietā konstatētajiem noziedzīgā nodarījuma 

faktiskajiem apstākļiem, atzinusi, ka par apsūdzētās nodomu veikt atsevišķu (vienotu) turpinātu 

noziedzīgo nodarījumu liecina viņas faktisko darbību raksturs – veikto darbību regularitāte, 

darbību identiskums, viens un tas pats mērķis. Tika norādīts, ka šāds apelācijas instances tiesas 

atzinums atbilst Augstākās tiesas apkopojumā paustajam viedoklim, ka gadījumos, ja vainīgās 

personas nodarījumu veido vairākas savstarpēji saistītas tādas pašas darbības vai bezdarbības 

akti, ka vērsti uz kopēju mērķi – izvairīties no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu 

nomaksas, ko aptver vainīgās personas vienots nodoms, nodarījums, saskaņā ar Krimināllikuma 

23.panta trešajā daļā norādīto, atzīstams par atsevišķu (vienotu) turpinātu noziedzīgu 

nodarījumu.15 

Izvērtējot tieši šos nosacījumus, proti, ka apsūdzētā nodarījumu veido vairākas savstarpēji 

saistītas tādas pašas darbības, kas vērstas uz kopēju mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas, ko 

aptver vainīgās personas vienots nodoms, arī Vidzemes apgabaltiesa pamatoti atzina, ka D. 

noziedzīgās darbības, kurš laika posmā no 2007.gada jūlija līdz 2009.gada janvārim 

priekšnodoklī deklarēja faktiski nenotikušus darījumus ar četrām sabiedrībām ar ierobežotu 

atbildību, tādā veidā izvairoties no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, ir pareizi kvalificētas 

kā atsevišķs (vienots) turpināts noziedzīgs nodarījums.16  

 
15 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 16.jūnija lēmums lietā SKK-82/2016 (15830010112). 
16 Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 28.janvāra spriedums lietā Nr.KA05-0015-19/6 

(ECLI:LV:VAT:2019:0128.12130001210.3.S). 
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No iepriekš minētā secināms, ka nodarījums atzīstams par atsevišķu (vienotu) turpinātu 

noziedzīgu nodarījumu, ja vainīgās personas nodarījumu veido vairākas savstarpēji saistītas 

darbības vai bezdarbības akti, kas virzīti uz kopēju mērķi – izvairīties no nodokļu vai tiem 

pielīdzināto maksājumu nomaksas, ko aptver vainīgās personas vienots nodoms. Nosakot 

turpināta noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītos zaudējumus valstij vai pašvaldībai, tiek 

ņemts vērā visu nodarīto zaudējumu apmērs, kāds valstij vai pašvaldībai nodarīts, izvairoties kā 

no viena, tā arī dažāda veida nodokļu nomaksas. Savukārt, ja vainīgajai personai bijis atsevišķs 

nodoms izdarīt divas vai vairāk izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu 

nomaksas, katrs izvairīšanās gadījums ir kvalificējams patstāvīgi. 

  

 

1.2.2.3. Izvairīšanās no nodokļu nomaksas pabeigšanas brīdis 

 

Atbilstoši KL 15.panta pirmajā daļā noteiktajam, par pabeigtu atzīstams noziedzīgs 

nodarījums, ja tam ir visas Krimināllikumā paredzētās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, 

un tas ir atkarīgs no noziedzīgā nodarījuma sastāva konstrukcijas īpatnībām Krimināllikuma 

Sevišķās daļas pantā vai tā daļā (punktā). Ja nodarījums formulēts kā materiāla sastāva 

noziedzīgs nodarījums, likumdevējam  kā pabeigta noziedzīga nodarījuma sastāva obligātu 

prasību līdz ar darbību vai bezdarbību iekļaujot arī kaitīgās sekas, tad noziedzīgs nodarījums 

skaitās pabeigts ar brīdi, kad tādas sekas iestājušās. 17 

KL 218.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums ir ar materiālu sastāvu, jo, atbilstoši tā 

otrajā daļā noteiktajam, atbildība par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināmo maksājumu 

nomaksas, kā arī par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai 

samazināšanu iestājas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā.  

Saskaņā ar 1998.gada 15.oktobra likuma “Par krimināllikuma spēkā stāšanās un 

piemērošanas kārtību” 20.pantā noteikto, atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziegumu, 

kas izdarīts lielā apmērā iestājas, ja nozieguma priekšmeta kopējā vērtība nodarījuma 

izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka par piecdesmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto 

minimālo mēnešalgu kopsummu. Nosakot turpināta noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītos 

zaudējumus valstij vai pašvaldībai, tiek ņemts vērā viss nodarīto zaudējumu apmērs, kāds valstij 

vai pašvaldībai nodarīts, izvairoties kā no viena, tā arī dažāda veida nodokļu nomaksas.18  

Kaitīgajām sekām – zaudējumiem lielā apmērā ir jābūt cēloniskā sakarā ar vainīgās 

personas nodarījumu – darbību vai bezdarbību. 

Tādējādi secinot, ka KL 218.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums uzskatāms par 

pabeigtu ar brīdi, kad iestājušās kaitīgās sekas – zaudējums valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, 

nepieciešams pasvītrot, ka šo seku iestāšanās brīdis ir atkarīgs no nodokļa vai tam pielīdzinātā 

maksājuma veida un likumos un citos normatīvajos aktos noteiktā tā nomaksāšanas termiņa. 

 
17 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2014, 215.lpp. 
18 Augstākās tiesas Senāta 2002.gada 10.septembra lēmums lietā SKK-310. Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 

departamenta lēmumi 2002. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2003, 354.-356.lpp. 
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Judikatūrā nostiprināta atziņa, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas kopumā uzskatāma 

par pabeigtu ar nodokļa faktiskās nenomaksāšanas brīdi, proti, ar nodokļa iemaksāšanas termiņa 

par noteiktu taksācijas periodu iestāšanos, kad vai nu vispār netiek nomaksāts nodoklis vai tam 

pielīdzinātais maksājums, vai arī tas tiek nomaksāts daļēji, un valstij vai pašvaldībai tiek 

nodarīts zaudējums lielā apmērā nesaņemto vai daļēji saņemto nodokļu maksājumu veidā.19 

Šāda atziņa pausta arī Augstākās tiesas 2019.gada 19.jūnija lēmumā lietā SKK-45.20 

Citādi jautājums par KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pabeigtības brīdi 

risināms gadījumos, kad iesniegtas nepatiesas ziņas par tiesībām uz priekšnodokļa atskaitīšanu. 

Augstākā tiesa 2013.gada 26.marta lēmumā lietā SKK-3/2013 izskaidrojUSI, ka “zaudējums 

budžetā tiek nodarīts ar brīdi, kad pārmaksātais nodoklis reāli izmantots, lai segtu nākamajos 

taksācijas periodos valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli, citus nodokļus vai 

segtu nodokļu un nodevu parādus. Kamēr nav konstatēta pārmaksātā nodokļa reāla izmantošana, 

nodarījums kvalificējams kā nepabeigts Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētais 

noziedzīgais nodarījums”.21  

Līdzīgs skaidrojums ietverts arī Augstākās tiesas 2018.gada 26.novembra lēmumā lietā 

SKK-435/2018, norādot, ka B. pamatoti atzīts par vainīgu pabeigta KL 218.panta otrajā daļā 

paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Tika atzīmēts, ka Augstākā tiesa jau iepriekš 

norādījusi, kā nošķirami pabeigti vai nepabeigti KL 218.pantā paredzētie noziedzīgie 

nodarījumi, proti, ka šis nodarījuma sastāvs ir materiāls, t.i., jākonstatē noziedzīgā nodarījuma 

sekas - valstij vai pašvaldībai nodarīti zaudējumi lielā apmērā. Tādējādi gadījumos, kad 

iesniegtas nepatiesas ziņas par tiesībām uz priekšnodokļa atskaitīšanu, minētais noziedzīgais 

nodarījums uzskatāms par pabeigtu ar brīdi, kad valstij vai pašvaldībai nodarīti zaudējumi lielā 

apmērā. Tā kā šādos gadījumos nodokļa maksātājam nav pienākuma noteiktos termiņos 

nomaksāt konkrēta nodokļa summas, Augstākās tiesas ieskatā zaudējums budžetā tiek nodarīts 

ar brīdi, kad pārmaksātais nodoklis reāli izmantots, lai segtu nākamajos taksācijas periodos 

valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli, citus nodokļus vai segtu nodokļu un 

nodevu parādus. Kamēr nav konstatēta pārmaksātā nodokļa reāla izmantošana, nodarījums 

kvalificējams kā nepabeigts KL 218.panta otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums, kā 

tas skaidrots Augstākās tiesas 2013.gada 26.marta lēmumā lietā SKK-3/2013. Konkrētajā 

gadījumā ar pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu tika segtas nākamajos taksācijas periodos 

valsts budžetā maksājamās nodokļu summas.22  

Jautājums par KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pabeigtību un tā stadijām 

risināts arī krimināllietā F. un D. apsūdzībā. Ar Liepājas tiesas spriedumu atbilstoši apsūdzībai 

D. tika atzīts par vainīgu  izvairīšanās no nodokļu nomaksas izdarīšanā, bet F. atzīts par vainīgu 

par to, ka viņš atbalstīja izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī izdarīja izvairīšanos no 

nodokļu nomaksas. Kurzemes apgabaltiesa D. un F. atzina par nevainīgiem tiem inkriminētajos 

noziedzīgajos nodarījumos un attaisnoja, taču kasācijas instances tiesa šo spriedumu atcēla.  

 
19 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 16.janvāra lēmuma lietā SKK-4/2018 10.3.punkts 

(ECLI:LV:AT:0116.15830003512.2.L). 
20 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 19.jūnija lēmums lietā SKK-45/2019 

(ECLI:LV:AT:2019.15830010716.3.L). 
21 Augstākās tiesas Senāta 2013.gada 26.marta lēmums lietā SKK-3/2013 (11250007609). 
22 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 26.novembra lēmuma lietā SKK-435/2018, 7.punkts. 

(ECLI:LV:AT:2018:1126.15830717311.4.L). 
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Atkārtoti izskatot lietu apelācijas kārtībā, D. tika atzīts par vainīgu mēģinājumā izvairīties 

no nodokļu nomaksas, kvalificējot nodarījumu saskaņā ar KL 15.panta ceturto daļu un 

218.panta otro daļu, bet F. nodarījums kvalificēts saskaņā ar KL 20.panta ceturto daļu, 15.panta 

ceturto daļu un 218.panta otro daļu kā neizdevusies līdzdalība.. 

Prokurore kasācijas protestā apstrīdēja F. un D. nodarījuma kvalifikāciju, jo apelācijas 

instances tiesa esot nepamatoti norādījusi, ka no apsūdzības, lietā esošajiem pierādījumiem nav 

konstatējams, kāda summa no pārmaksātā nodokļa reāli tikusi izmantota, lai segtu valsts 

budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli, un līdz ar to noziedzīgais nodarījums 

kvalificējams kā mēģinājums izvairīties no nodokļu nomaksas. Prokurores ieskatā, ar 

nepamatota priekšnodokļa iekļaušanu pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā un deklarācijas 

iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā, SIA [..] nesamaksāja pievienotās vērtības nodokli 

apsūdzībā norādītās summas apmērā. Valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa 

nesamaksāšana notiek, kad Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtas pievienotās vērtības nodokļa 

deklarācijas, un no deklarācijās aprēķinātās nodokļa summas atskaitīta priekšnodokļa summa, 

kad arī noziedzīgais nodarījums uzskatāms par pabeigtu. 

 Augstākā tiesa ar 2019.gada 14.jūnija lēmumu lietā SKK-180/2019, šajā daļā apelācijas 

instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu, norādot, ka atbilstoši KL 15.panta pirmajai un 

ceturtajai daļai par pabeigtu atzīstams noziedzīgs nodarījums, ja tam ir visas Krimināllikumā 

paredzētā noziedzīga nodarījuma  sastāva pazīmes, bet par nozieguma mēģinājumu atzīstama 

apzināta darbība (bezdarbība), kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts 

līdz galam  no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. KL  218.panta otrajā daļā paredzētais 

noziedzīgais nodarījums saskaņā ar KL 7.pantā noteikto klasifikāciju ir noziegums. Atbilstoši 

20.panta ceturtajai daļai par atbalstītāju uzskatāma persona, kas apzināti veicinājusi noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu, dodot padomus, norādījumus, līdzekļus vai novēršot šķēršļus tā 

izdarīšanai, kā arī persona, kas iepriekš apsolījusi noslēpt noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai 

līdzdalībnieku, noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīkus un līdzekļus, noziedzīga nodarījuma 

pēdas vai noziedzīgā kārtā iegūtus priekšmetus vai arī iepriekš apsolījusi iegādāties vai realizēt 

šādus priekšmetus.   

Augstākā tiesa atzina,  ka apelācijas instances tiesa, atbilstoši lietā noskaidrotajiem 

apstākļiem, kas konstatēti ar iegūtajiem, pārbaudītajiem un novērtētajiem pierādījumiem, turklāt 

piemērojot KPL 19.panta trešo daļu, par pierādītu atzina noziegumu mēģinājuma stadijā un 

pamatoti nenoteica kaitējumu kriminālprocesā, jo netika konstatēts reāls zaudējums cietušajam, 

norādot, ka nav pamata apšaubīt apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu  un 

pamatotību minētajā apsūdzības daļā.23 

Iepriekš minētā sakarībā aplūkojami tiesu nolēmumi krimināllietā A. un B. apsūdzībā. 

 Ar Madonas rajona tiesas 2017.gada 28.jūnija spriedumu A. atzīts par vainīgu KL 

218.panta otrajā daļā paredzētajā noziegumā, B. savukārt atzīts par vainīgu šā nozieguma 

atbalstīšanā, kvalificējot nodarījumu saskaņā ar KL 20.panta ceturto daļu un 218.pnta otro daļu. 

Vidzemes apgabaltiesa ar 2019.gada 28.februāra spriedumu šo pirmās instances tiesas 

spriedumu daļā par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju atstāja negrozītu. 

Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Augstākā tiesa ar 2019.gada 5.novembra lēmumu lietā 

SKK-372/2019 apgabaltiesas spriedumu atcēla un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai apelācijas 

 
23 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 14.jūnija lēmums lietā SKK-180/2019 

(ECLI:LV:AT:0614.1583002112.4.L). 
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instances tiesā, norādot, ka tiesa nav izvērtējusi nozieguma pabeigtības atbilstību par 

pierādītiem atzītiem faktiskajiem apstākļiem, nav izvērtējusi lietā esošās ziņas par Valsts 

ieņēmumu dienesta darbībām pēc SIA [..] deklarācijas saņemšanas, atzinumus par nozieguma 

pabeigtību nav pamatojusi ar likumu un pierādījumiem.  

Augstākā tiesa izskaidroja, ka no likuma “Par nodokļiem un nodevām”, Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma un likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” izriet, ka Valsts ieņēmumu 

dienests veic nodokļu administrēšanu, tostarp saskaņā ar normatīvajiem aktiem saņem no 

personām deklarācijas un pārbauda tajās sniegto informāciju, ziņu patiesumu un ienākumu 

avotu likumību. Proti, Valsts ieņēmumu dienests pēc deklarācijas saņemšanas veic zināmas 

procedūras, kā rezultātā akceptē vai neakceptē iesniegto deklarāciju, pēc deklarācijas 

akceptēšanas samazina taksācijas periodā maksājamo nodokli, novirza priekšnodokli nodokļu 

parādu segšanai, pārceļ priekšnodokli uz nākamo nodokļu periodu vai atmaksā priekšnodokli. 

Tikai reālas priekšnodokļa izmantošanas gadījumā valstij rodas zaudējums.  

Tāpēc apsūdzībā un par pierādītu atzītā nozieguma aprakstā jānorāda, kādas darbības 

veiktas pēc Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšanas. Pievienotās vērtības nodokļa 

deklarācijas iesniegšana laika ziņā nesakrīt ar reālu priekšnodokļa izmantošanu. Viltotu 

grāmatvedības dokumentu sarakstīšana, patiesībai neatbilstošu ziņu ierakstīšana pievienotās 

vērtības nodokļa deklarācijā ir nepabeigts noziegums un atbilst sagatavošanās stadijai, savukārt 

viltotas pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iesniegšana atbilst nozieguma mēģinājuma 

stadijai, jo, iesniedzot deklarāciju, rodas tikai tiesības uz nelikumīgu labumu. Šīs tiesības 

turpmākajā procesā var arī nerealizēties no iesniedzēja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. 

Izskatāmajā lietā ir ziņas par to, kādas darbības tika veiktas pēc SIA [..] deklarācijas 

iesniegšanas, turklāt pārmaksa par 2012.gada jūliju netika apstiprināta.24  

Izvairīšanās no nodokļu nomaksas pabeigtības sakarībā aplūkojami arī tiesu nolēmumi B. 

apsūdzībā saskaņā ar KL 20.panta ceturto daļu un 218.panta otro daļu par to, ka viņš atbalstīja 

izvairīšanos no nodokļu nomaksas  un ar nodokli apliekamo objektu samazināšanu, kas nodarīja 

zaudējumu valstij lielā apmērā, proti, B., būdams Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas 

pārvaldes amatpersona, tikšanās laikā ar uzņēmēju G. uzzinājis par viņa nodomu ar fiktīvu 

darījumu palīdzību izvairīties no nodokļu nomaksas, organizēja vairākkārtējas G. tikšanās ar 

personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts (cita persona), kuras laikā B. un cita persona 

izskaidroja G., kā veidot noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas shēmu, sniedza iegūto informāciju 

no Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu informācijas sistēmas par nodokļu maksātājiem – 

astoņām juridiskajām personām un četrām privātpersonām par to, vai ir droša šo firmu un 

personu izmantošana fiktīvā (neesošā) uzņēmējdarbībā, apsolīja slēpt noziedzīgā nodarījuma 

pēdas un palīdzēt izvairīties no atbildības, par ko saņēma atlīdzību 

 Ar Rīgas apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas  2014.gada 21.oktobra spriedumu B. 

atzīts par nevainīgu KL 20.panta ceturtajā daļā un 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziegumā 

un attaisnots, tā pati apgabaltiesa jau kā apelācijas instances tiesa ar 2016.gada 6.maija lēmumu 

šo pirmās instances spriedums atstāja negrozītu. 

Par apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par B attaisnošanu  iesniegts kasācijas 

protests, norādot, ka B. inkriminētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar KL 20.panta 

ceturto daļu un 218.panta otro daļu nevar ietekmēt tas apstāklis, ka KL 218.panta otrajā daļā 

 
24 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 5.novembra lēmums lietā SKK-372/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1105.15830019312.3.L). 
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paredzētais noziedzīgais nodarījums faktiski nenotika un ka kaitīgās sekas faktiski neiestājās. 

Atsaucoties uz Augstākās tiesas 2006.gada apkopojumā par tiesu praksi lietās par cilvēku 

tirdzniecību un personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai secināto, prokurore norādījusi, ka 

noteicošais nodarījumu kvalifikācijā ir vainīgās personas rīcības motivācija – veikt uz 

Krimināllikuma attiecīgajā pantā paredzētā nozieguma izdarīšanu virzītas darbības, bet nevis 

tas, ka nodarījums ticis vērsts attiecībā uz operatīvajā eksperimentā iesaistītu personu. Ikviens 

noziedzīgs nodarījums ir saistīts ar noteiktu interešu aizskārumu, vai nu nodarot tām kaitējumu 

vai arī draudot to nodarīt, kā tas ir operatīvā eksperimenta ietvaros. 

Te gan jāpiebilst, ka šī kasācijas protestā ietvertā atziņa saistīta ar nošķeltu noziedzīga 

nodarījuma sastāvu, kad KL 154.1 pantā paredzētā cilvēku tirdzniecība un 165.1 pantā paredzētā 

personas nosūtīšana ar tās piekrišanu seksuālai izmantošanai skaitās pabeigta ar brīdi, kad 

vainīgais izdarījis jebkādu no šo noziegumu objektīvo pusi veidojošajām darbībām, kas atbilst 

1949.gada 2.decembra Konvencijā par tirdzniecības ar cilvēkiem un citu personu prostitūcijas 

ekspluatācijas izskaušanu un citos starptautiskajos tiesību aktos noteiktajam, ka sodāmas ir visas 

to definīcijās norādītās darbības, un sodāma ir jebkura šīs ķēdes posma darbība – sākot ar 

personas sākotnējo vervēšanu un līdz pat brīdim, kad ir sasniegts attiecīgais nodoms vai 

rezultāts – upura personas vai darba ekspluatācija.25 Apkopojuma autores ieskatā, šī atziņa nav 

attiecināma uz KL 218.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas ir materiāla sastāva 

noziegums un skaitās pabeigts ar kaitīgo seku iestāšanās brīdi   

Protesta autore norādījusi, ka B. kā G. noziedzīga nodarījuma atbalstītāja vainas 

konstatācijai nav nepieciešama B. aktīvāka līdziesaistīšana. B. nebija jābūt precīzi informētam, 

kad un kādas tieši noziedzīgās darbības G. veicis, īstenojot KL 218.pantā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu. Vienlaikus bija jākonstatē, ka B. vispārīgi zināja, ka kaut kur daļēji ir sasniegts G. 

noziedzīgais mērķis. Darot zināmu, ka nauda caur fiktīvo uzņēmumu kontiem ir pārskaitīta un 

ka tas tiek darīts, lai valstij netiktu samaksāti nodokļi, G. informēja B., ka pastāv KL 218.panta 

otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse – kaitējums valsts budžetam lielā 

apmērā. Turklāt tiesa ir atzinusi B. par vainīgu kukuļa pieņemšanā par darbībām, kuras viņš 

veica arī kā KL 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma atbalstītājs, kas, pēc 

prokurores domām, pierāda B. subjektīvo attieksmi pret KL 218.panta otrajā daļā paredzētā 

noziedzīgā nodarījuma sekām.  

Augstākā tiesa ar 2017.gada 20.aprīļa lēmumu lietā SKK-8/2017 atcēla apelācijas 

instances tiesas 2016.gada 6.maija lēmumu daļā, ar kuru atstāts negrozīts pirmās instances tiesas 

2014.gada 21.oktobra spriedumu daļā par B. atzīšanu par nevainīgu apsūdzībā saskaņā ar KL 

20.panta ceturto daļu un 218.panta otro daļu, nosūtot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas 

instances tiesā, konstatējot, ka apelācijas instances tiesa nav pilnīgi izvērtējusi B. apsūdzībā 

inkriminētās darbības un kļūdaini atzinusi, ka viņš ir KL 218.panta otrajā daļā paredzētā 

noziedzīgā nodarījuma līdzizdarītājs.  

Kasācijas instances tiesa lēmumā izskaidroja, ka par KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma subjektu atzīstama fiziska, pieskaitāma persona, kurai saskaņā ar likumu ir 

pienākums veikt nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksu. Savukārt atbalstītājs ir 

persona, kas apzināti veicinājusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, dodot padomus, 

norādījumus, līdzekļus vai novēršot šķēršļus tā izdarīšanai, kā arī persona, kas iepriekš 

 
25 Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa) Otrais papildinātais izdevums. 

Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018, 430.lpp. 
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apsolījusi noslēpt noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai līdzdalībnieku, noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanas rīkus  un līdzekļus, noziedzīgā nodarījuma pēdas  vai noziedzīgā kārtā iegūtos 

priekšmetus vai arī iepriekš apsolījusi iegādāties vai realizēt šādus priekšmetus. 

 Tāpat Augstākā tiesa norādīja, ka par dalībniekiem jeb līdzizdarītājiem uzskatāmas visas 

personas, kas kopīgi izdara noziedzīgu nodarījumu. Tās ir personas, kuras pašas tieši izdara 

noziedzīgu nodarījumu, proti, izvairās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, 

slēpj vai samazina ienākumus, peļņu vai citus ar nodokli apliekamos objektus. Atbilstoši celtajai 

apsūdzībai B. pats tieši nepiedalījās noziedzīgā rezultātā sasniegšanā, bet viņam bija citi noteikti 

uzdevumi, kurus veicot kopīgi tika panākta G. noziedzīgā mērķa sasniegšana. No abu instanču 

tiesu nolēmumiem konstatējamas B. veiktās objektīvās darbības – neizpaužamu ziņu izpaušana 

G. par nodokļu maksātājiem, apsolījums palīdzēt G. veikt noziedzīgo nodarījumu tā, lai būtu 

apgrūtināta šā noziedzīgā nodarījuma konstatēšana, atklāšana un pierādīšana, padomu došana un 

pārrunas par konkrētiem uzņēmumiem un personām, kas jāpārbauda Valsts ieņēmumu dienesta 

datu bāzēs, gan par shēmu struktūru – ķēdi, atbilstoši kurai veicami naudas pārskaitījumi par 

fiktīviem darījumiem, kas vērtējamas kā intelektuālā atbalstīšana, un par ko B. saņēma atlīdzību 

(kukuli) 3400 latus.26 

Nav pamata šaubām, ka B. inkriminētās darbības  varētu vērtēt kā noziedzīga nodarījuma 

atbalstīšana un viņš ir izdarījis visu, kas no tā atkarīgs, lai noziedzīgais nodarījums tiktu izdarīts. 

Taču G. kā operatīvās darbības subjekts to nemaz nav sācis realizēt, kas, saprotams arī neietilpa 

operatīvā eksperimenta plānā, savukārt G. paziņojums B. un citai personai, ka ar viņu atbalstu 

jau ir izdarīts KL 218.panta otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums un 340 000 latu jau 

pārskaitīti caur fiktīvajām firmām, skaidrojams ar to, ka akceptētā operatīvā eksperimenta 

uzdevums bija noskaidrot, vai B. un persona, kriminālprocess pret kuru izdalīts, pieņems prasīto 

atlīdzību par iespējamo noziedzīgo darbību atbalstīšanu.  

Tādējādi operatīvā eksperimenta ietvaros tika radīti apstākļi G. noziedzīgo darbību 

imitācijai, taču, pētījuma autores ieskatā, nav nekāda pamata uzskatīt, ka G. būtu uzsācis vai pat 

izdarījis pabeigtu B. atbalstītu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ko apstiprina arī liecinieču – 

Valsts ieņēmumu dienesta darbinieču nodokļu jomā liecības, ka reāli darījumi vērtēšanai netika 

iesniegti un varbūtējie zaudējumi, kādi tiktu nodarīti valsts budžetam saistībā ar iespējamiem 

fiktīviem darījumiem, tika aprēķināti par summām, kas konstatētas no G., B. un citas personas 

liecībām, vadoties pēc kritērijiem, kā gadījumā, ja šādi nodokļi patiešām valstij nebūtu 

nomaksāti. Tas izriet arī no Augstākās tiesas lēmumā norādītā, ka “kasācijas instances tiesa 

atzīst par pamatotu protestā pausto viedokli, ka B. veiktā noziedzīgā nodarījuma atbalstīšana, 

kas izpaudās padomu un norādījumu sniegšanā, varētu kalpot noziedzīgā nodarījuma 

izdarītājam apņēmības nostiprināšanai izdarīt Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzēto 

noziedzīgo nodarījumu, palīdzēt sagatavoties šā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanai, ja vien šo 

noziedzīgo nodarījumu G. būtu patiešām veicis”. Viss iepriekš minētais ļauj secināt, ka B. 

nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar KL 20.panta ceturto daļu un 218.panta otro daļu kā 

pabeigtas izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas atbalstīšana ir 

kļūdaina un neatbilst Krimināllikuma 20.panta astotajā daļā noteiktajam par neizdevušās 

līdzdalības kvalifikāciju. 

 
26 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 20.aprīļa lēmums lietā SKK-8/2017 (16870002408). 
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Ņemot vērā, ka 2018.gada 27.aprīlī šo krimināllietu skatījusi Rīgas rajona tiesa kā pirmās 

instances tiesa, var secināt, ka apelācijas instances tiesa, skatot šo krimināllietu atkārtoti, bija 

atcēlusi piemās instances tiesas spriedumu par B. attaisnošanu un nosūtījusi lietu jaunai  

izskatīšanai. 

 Rīgas rajona tiesa 2018.gada 27.aprīļa spriedumā,27 konstatējot tos pašus faktiskos 

apstākļus, atzina, ka B., kurš iepriekš analizētajā kasācijas instances tiesas lēmumā apzīmēts kā 

G., neveica nekādas darbības sekmīgai noziedzīgā nodarījuma realizēšanai, bet radīja A., kurš 

kasācijas tiesas lēmumā apzīmēts kā B.28, un citai personai maldīgu priekšstatu, ka, izmantojot 

uzņēmumus, kuru pārbaudē aktīvu dalību ņēma A. un cita persona, kā arī izmantojot abu 

amatpersonu dotos padomus B. noziedzīgā plāna īstenošanai, caur iepriekš minēto uzņēmum 

kontiem ir pārskaitījis LVL 340 000, nenomaksājot nodokļos kopā LVL 102 864,40 jeb 

146 362,86 euro,  A. un cita persona par atbalsta sniegšanu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, 

no B. kā paredzētā kukuļa daļu katrs saņēma atlīdzību LVL 3400 apmērā, pēc kā A. un citu 

personu aizturēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki. 

Tiesa secināja, ka “tādējādi /pers. A/, būdams pārliecināts par to, ka /pers. B/ izdara 

Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu un apzinoties savas 

rīcības prettiesiskumu, nevis pārtrauca šo noziedzīgo nodarījumu, bet mantkārīgā nolūkā 

apzināti atbalstīja un veicināja to, gan dodot padomus un norādījumus, gan iepriekš apsolot slēpt 

noziedzīgā nodarījuma pēdas”.  

 A. nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar KL 20.panta ceturto daļu un 218.panta otro daļu 

norāda uz pabeigtas izvairīšanās no nodokļu nomaksāšanas atbalstīšanu, lai gan no nodarījuma 

apraksta izriet, ka, neskatoties uz to, ka A. kopā ar citu personu bija izdarījis visu, kas no viņa 

atkarīgs, lai noziegums tiktu izdarīts,  B. vispār to nebija uzsācis un tāds arī nebija viņa nodoms.  

Krimināllikuma 20.panta astotajā daļā reglamentēts tāds līdzdalības īpaši izdalīts 

jautājums kā neizdevusies līdzdalība, nosakot, ka gadījumā, ja izdarītājs nav uzsācis nozieguma 

izdarīšanu, līdzdalībnieki ir atbildīgi par sagatavošanos attiecīgajam noziegumam, pie 

nosacījuma, ka iecerētais noziegums ir bijis smags vai sevišķi smags. Tādējādi atbilstoši 

aktuālajam krimināltiesiskajam regulējumam šādā situācijā personas nodarījums būtu 

kvalificējams saskaņā ar KL 20.panta ceturto daļu. 15.panta trešo daļu un 218.panta otro daļu, 

ņemot vērā, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas KL 218.panta otrajā daļā klasificēta kā smags 

noziegums.  Taču, ņemot vērā, ka  laika posmā no 2009.gada septembra līdz novembrim, kad 

noticis A. inkriminētais nodarījums, KL 218.panta otrajā daļā paredzētais noziedzīgais 

nodarījums bija klasificēts kā mazāk smags noziegums, saskaņā ar Krimināllikuma 15.panta 

trešo daļu atbildība par sagatavošanos mazāk smagam noziegumam nedraud, kā to sākotnēji, 

pētījuma autores ieskatā, pamatoti arī bija nospriedusi pirmās instances tiesa.    

Tādējādi secināms, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas kopumā uzskatāma par pabeigtu 

ar nodokļa faktiskās nenomaksāšanas brīdi, proti, ar nodokļa iemaksāšanas termiņa par noteiktu 

taksācijas periodu iestāšanos, kad vai nu vispār netiek nomaksāts nodoklis vai tam pielīdzinātais 

maksājums, vai arī tas tiek nomaksāts daļēji, un valstij vai pašvaldībai tiek nodarīts zaudējums 

lielā apmērā nesaņemto vai daļēji saņemto nodokļu maksājumu veidā. Gadījumos, kad 

 
27 Rīgas rajona tiesas 2018.gada 27.aprīļa spriedums lietā Nr.K33-0009-18/28 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0427.13501000813.1.S). 
28 Jāpiezīmē, ka nereti dažādu instanču tiesu nolēmumos vienā krimināllietā vai pat viena nolēmuma ietvaros 

iesaistītās personas tiek apzīmētas atšķirīgi.   
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iesniegtas nepatiesas ziņas par tiesībām uz priekšnodokļa atskaitīšanu, minētais noziedzīgais 

nodarījums uzskatāms par pabeigtu ar brīdi, kad valstij vai pašvaldībai nodarīti zaudējumi lielā 

apmērā, proti, ar brīdi, kad pārmaksātais nodoklis reāli izmantots, lai segtu nākamajos taksācijas 

periodos valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli, citus nodokļus vai segtu 

nodokļu un nodevu parādus. 

 

 

1.3. KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvās pazīmes 

1.3.1. Noziedzīgā nodarījuma subjekts, dalība un līdzdalība 

 

a) Noziedzīgā nodarījum speciālais subjekts 

KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts ir fiziska un pieskaitāma 

persona, kas sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu un kurai saskaņā ar likumu ir pienākums 

veikt nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksu.29  

Direktīvas 2006/112/EK 9.panta 1.punktā skaidrots, ka “Nodokļa maksātājs” ir jebkura 

persona, kas patstāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisku darbību, neatkarīgi no šīs 

darbības mērķa vai rezultāta. Savukārt no šā panta 2.punkta izriet, ka papildus 1.punktā 

minētajām personām par nodokļa maksātāju uzskata jebkuru personu, kura neregulāri piegādā 

jaunu transportlīdzekli, ko pārdevējs, pircējs vai cita persona pārdevēja vai pircēja vārdā nosūta 

vai transportē pircējam uz galamērķi ārpus kādas dalībvalsts teritorijas, bet Kopienas teritorijā. 

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 4.punktā noteiktajam, nodokļu 

maksātāji ir Latvijas Republikas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai 

norunas pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kas veic ar nodokli apliekamas 

darbības vai kam tiek garantēts ienākums nākotnē. Šā likuma un konkrēto nodokļu likumu 

izpratnē par nodokļu maksātājiem uzskatāmi arī reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāji un personas, to grupas vai grupu pārstāvji, kuras ietur vai kurām jāietur nodoklis no 

maksājumiem citām personām, to grupām vai grupu pārstāvjiem.  

Konkrētā nodokļa objekts un maksātāju loks tiek noteikts katra konkrēta nodokļa likumā. 

Tā, piemēram,  no Pievienotās vērtības nodokļu likuma 3.panta pirmās daļas izriet, ka nodokļa 

maksātājs ir persona, kura patstāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisko darbību neatkarīgi 

no šīs darbības mērķa vai rezultāta. 

Arī Augstākās tiesas judikatūrā nostiprināta atziņa, ka Krimināllikuma 218.pantā 

paredzētajam noziedzīgajam nodarījumam ir speciāls subjekts – pieskaitāma fiziska persona, 

kuras pienākums ir maksāt valsts noteiktos nodokļus un tiem pielīdzinātos maksājumus, līdz ar 

to citu šādā noziedzīgajā nodarījumā iesaistīto personu darbības var tikt kvalificētas vienīgi kā 

līdzdalība, organizējot, uzkūdot vai atbalstot minētā noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Tāpat 

skaidrots ka, noziedzīgā nodarījuma izdarīšana personu grupā nav norādīta kā Krimināllikuma 

218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma kvalificējošā pazīme, līdz ar to katram 

apsūdzētajam jārealizē visas attiecīgā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses pazīmes. 

 
29 Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XIX-XXV nodaļa). Otrais 

papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 223.lpp. 
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Personu, kuru raksturo Krimināllikuma 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālā 

subjekta pazīmes, var saukt pie kriminālatbildības par izvairīšanos no nodokļu un tiem 

pielīdzināto maksājumu nomaksas tikai saistībā ar to uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību, par 

kuras likumos noteikto nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksu valsts budžetā tā ir 

atbildīga.30 Šāda atziņa pausta arī Augstākās tiesas 2014.gada 19.jūlija lēmumā lietā SKK-

77/2014.31 

Savukārt Augstākās tiesas 2001.gada 23.janvāra lēmumā lietā SKK-17 norādīta atziņa, ka 

par izvairīšanos no nodokļu nomaksas pie kriminālatbildības saucama nevis perona, kas ir 

juridiskās personas vadītājs formāli jeb ir reģistrēta uzņēmuma reģistrā, bet reālais juridiskās 

personas vadītājs, kurš īsteno juridiskās personas saimniecisko darbību. 

Šajā sakarībā ir jāaplūko tiesas nolēmumi krimināllietā I. un H. apsūdzībā.  

Ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2014.gada 25.februāra spriedumu I. atzīts par 

vainīgu Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā, bet H. – KL 20.panta ceturtajā daļā un 218.panta 

otrajā daļā paredzētajos noziegumos. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija ar 

2016.gada 22.novembra spriedumu atcēla pirmās instances tiesas spriedumu daļā par H. 

noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, atzīstot, ka noziedzīgais nodarījums kvalificējams saskaņā 

ar KL 20.panta otro daļu un 218.panta otro daļu. 

No Rīgas apgabaltiesas spriedumā32 sniegtā apraksta redzams, ka saskaņā ar pirmās 

instances tiesas spriedumu konstatēts, ka I. izvairījās no nodokļu maksāšanas, slēpa un 

samazināja ar nodokli apliekamo objektu, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā, kas izdarīts 

sekojošos apstākļos: Pēc H.  lūguma 2004.gada 9.martā I. kļuva par SIA [X]  rīkotājdirektoru un 

vienīgo dalībnieku, tas ir, no 2004.gada 9.marta līdz 2004.gada 11.novembrim ieņēma amatu, 

saistītu ar administratīvo un saimniecisko pienākumu pildīšanu. Pēc H. lūguma I. iegādājās 

Valsts ieņēmumu dienestā stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu komplektus, atvēra norēķinu 

kontu “Hansabankā” un saņēma čeku grāmatiņu, kā arī Visa Elektron karti. Atvērto 

“Hansabanka” kontu I. nav deklarējis Valsts ieņēmumu dienesta nodaļā. Pēc H. lūguma un 

uzdevuma I. parakstīja dokumentus - līgumus, preču pavadzīmes-rēķinus, darba nodošanas-

pieņemšanas aktus utt. par veiktajiem darījumiem, ka arī pievienotās vērtības nodokļa 

deklarācijas ar pielikumiem, kuras aizpildīja H.  

SIA [X] darbība bija saistīta ar kokmateriālu tirdzniecību un starpniecības pakalpojumu 

sniegšanu, kas apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. SIA veica preču piegādi un  

pakalpojumu sniegšanu, saņemot naudas līdzekļus Valsts ieņēmum dienestā nedeklarētajā 

kontā, taču pārskaitītās naudas summas citiem uzņēmumiem par saņemtām precēm un 

pakalpojumiem par ar PVN 18% likmi apliekamajiem darījumiem savas saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai nepārskaitīja, bet visus kontā saņemtos naudas līdzekļus pret čeku izņēma I., vai 

naudas līdzekļi tika izņemti bankas automātos ar karti. Izņemtos no SIA [X] konta naudas 

līdzekļus I. nodeva H. 

No SIA [X] darījuma partneriem saņemtie naudas līdzekļi (pievienotās vērtības nodoklis) 

valsts budžetā netika iemaksāti, bet H. Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajās grāmatvedības 

atskaitēs, kuras pēc viņa lūguma parakstīja I., kā arī pārskatos par priekšnodokļa summām, kas 

 
30 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 19.jūnija lēmums lietā SKK-159/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0621.15830315109.2.L). 
31 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 19.jūlija lēmums lietā SKK-77/2014 (15830313209). 
32 Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 22.novembra spriedums lietā Nr.KA04-0018-16/25 (15830102405). 
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iekļautas Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās, norādīja nenotikušus darījumus. Faktiski 

nenotikušie darījumi tika atspoguļoti SIA [X] Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajās 

grāmatvedības atskaitēs kā darījumi, kas veikti savu ar nodokli apliekamo darījumu 

nodrošināšanai, tādā veidā nepamatoti atskaitot priekšnodokli tika samazināts budžetā 

maksājamā nodokļa apmērs.     

Tādējādi tiesa secināja, ka I., būdams laika periodā no 2004.gada 9.marta līdz 2004.gada 

11.novembrim SIA [X]  vienīgais īpašnieks un rīkotājdirektors – vienīgā amatpersona ar 

paraksta tiesībām, kurš ieņēma amatu, saistītu ar administratīvo un saimniecisko pienākumu 

pildīšanu un atbildīgs par grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā un izdarītajiem grāmatvedības 

normatīvo aktu pārkāpumiem, apzinoties, ka SIA [X] 2004.gadā veica finansiāli-saimniecisko 

darbību, izvairījās no nodokļu nomaksas, samazinot valsts budžetā maksājamo pievienotās 

vērtības nodokļa apmēru par kopējo summu Ls 15 167,74.  

Atzīstot H. par vainīgu un sodot par to, ka viņš organizēja izvairīšanos no nodokļu 

nomaksas un ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu un samazināšanu, nodarot zaudējumus 

valstij lielā apmērā, norādīts, ka H. laika posmā no 2004.gada marta līdz 2004.gada novembrim 

organizēja un vadīja SIA [X] finansiāli saimniecisko darbību, kā rezultātā valstij nodarīti 

zaudējumi lielā apmērā, nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli Ls 15 167,74 apmērā. Tālāk 

seko jau iepriekš aprakstītais par to, ka pēc H. lūguma I. kļuva par SIA [X] rīkotājdirektoru un 

vienīgo dalībnieku, kādas darbības I. veica pēc H. lūguma un uzdevuma, akcentējot, ka visas 

sarunas ar pasūtītājiem par sadarbības līgumu slēgšanu, samaksas apmēru un kārtību veica H., 

organizējot un vadot SIA [X] finansiāli saimniecisko darbību. Bez tam H. veicis grāmatveža 

funkcijas – aizpildījis SIA pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas. SIA [X] darījumu 

partneriem H. stādījās priekšā kā uzņēmuma pārstāvis. Tāpat aprakstīts, ka SIA kontā ienākušie 

naudas līdzekļi netika pārskaitīti darījuma partneriem, bet I. tos izņēma un nodeva H. 

Secinājums – tādā veidā H., laika periodā no 2004.gada maija (iepriekš norādīts marta) 

organizējot un veicot finansiāli saimniecisko darbību SIA [X] vārdā, organizēja izvairīšanos  no 

nodokļu nomaksas un valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa apmēra 

samazināšanu par kopējo summu Ls 15 167, kā rezultātā valstij nodarīti zaudējumi lielā apmērā, 

kvalificējot nodarījumu saskaņā ar KL 218.panta otro daļu un 20.panta ceturto daļu. 

Pirmās instances tiesa šajā gadījumā ne tikai neievēroja noziedzīgu nodarījumu 

kvalifikācijas vispārīgo noteikumu, ka Krimināllikuma Vispārīgās daļas 15. un 20.pants obligāti 

norādāms pirms Sevišķās daļas panta, bet arī, atzīstot H. par vainīgu noziedzīgā nodarījuma 

organizēšanā, kvalificēja to kā nozieguma atbalstīšanu, ko ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona 

tiesas 2014.gada 12.marta lēmumu laboja kā pārrakstīšanās kļūdu. Apelācijas instances tiesa 

pamatoti atzina, ka šis lēmums ir atceļams, jo pirmās instances tiesa ar lēmumu ir grozījusi 

apsūdzētajam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju, kas atbilstoši KPL 

474.panta nosacījumiem nav pieļaujama.  

Taču galvenais jautājums, kas izriet no visai garā nodarījuma apstākļu pārstāsta, ir par to, 

vai  H. un I. nodarījuma kvalifikācija ir pareiza un atbilstoša abu instanču tiesu nolēmumos 

citētajai un iepriekš jau minētajai Augstākās tiesas atziņai par to, ka par izvairīšanos no nodokļu 

nomaksas pie atbildības saucama nevis persona, kas ir juridiskās personas vadītājs formāli jeb ir  

reģistrēts uzņēmumu reģistrā, bet reālais juridiskās personas vadītājs, kurš īsteno juridiskās 

personas saimniecisko darbību, kas norādīts arī vairāk kārt minētajā tiesu prakses apkopojumā 

par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.   



Noziedzīgie nodarījumi nodokļu jomā. 

Nodokļu tiesības Krimināltiesību jomā (2016.-2019.gads) 

 

 24 

Apelācijas instances tiesas sēdē, pamatojot H. nodarījuma kvalifikācijas pareizību, 

prokurors norādīja, ka viņš ir KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts – 

persona, kura īstenoja juridiskās personas saimniecisko darbību un organizēja izvairīšanos no 

nodokļu nomaksas, jo lietā ir pierādīts, ka tieši H. kārtoja grāmatvedību, pārstāvēja sabiedrību 

realizācijas darījumos, guva ieņēmumus. Arī apelācijas tiesa, atsaucoties uz pirmās instances 

tiesas spriedumu, norāda, ka tajā ir atzīts par pierādītu, ka H. organizēja izvairīšanos no nodokļu 

nomaksas, proti, veica finansiāli saimniecisko darbību SIA [X] vārdā, veica grāmatveža 

funkcijas - aizpildīja sabiedrības deklarācijas un pārskatus par priekšnodokļa summām, kas 

iekļautas PVN deklarācijās par apsūdzībā norādīto laika posmu.  

Ja jau H. veica SIA finansiāli saimniecisko darbību, proti bija reālais SIA vadītājs, bet I. 

bija juridiskās personas vadītājs formāli, kurš pildīja reālā vadītāja lūgumus un uzliktos 

uzdevumus, tad būtu pareizi atzīt, ka tieši H. organizēja un veica izvairīšanos no nodokļu 

nomaksas, bet I. viņu atbalstīja šā nozieguma izdarīšanā.  Savukārt, ja gan I., gan H. ir atzīstami 

par KL 218.pantā paredzētā nozieguma subjektu, tad izvērtējams, vai šī izvairīšanās no nodokļu 

nomaksas nav izdarīta dalībā, katram apsūdzētajam veicot objektīvo pusi veidojošas darbības.  

Salīdzinājumam minama pēc lietas apstākļiem visai līdzīga situācija, kas konstatējama 

krimināllietā E. un F. apsūdzībā. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017,gada 

6.februāra spriedumu E. atzīts par vainīgu KL 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanā, bet F. atzīts par nevainīgu šāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un 

attaisnots. Apelācijas protestā prokurors lūdza atcelt pirmās instances tiesas spriedumu daļā par 

F. attaisnošanu, norādot, ka tiesa nav vērtējusi E. saskaņoto kopīgo rīcību ar F., vadot SIA [X]  

saimniecisko un finansiālo darbību, kopīgi piesaistot klientus, lai veiktu fiktīvu darījumu 

noformēšanu, atspoguļojot tos SIA grāmatvedības dokumentos un iekļaujot PVN deklarācijās, 

lai tādā veidā izvairītos no nodokļu nomaksas. Neesot vērtēta arī F. materiālā ieinteresētība šajā 

darbībā, jo tieši F. veica pārskaitījumus uz savu un E. norēķinu kontiem 

Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, atzina, ka F. izvairījās no nodokļu 

nomaksas, nodarot zaudējumus lielā apmērā, un E. atbalstīja šādu izvairīšanos no nodokļu 

nomaksas. No tiesas konstatētā izriet, ka F., veicot uzņēmuma SIA [X]  saimniecisko un 

finansiālo darbību, nolūkā izvairīties no nodokļu nomaksas, vienojās ar E., ka viņš nodrošinās 

tādu uzņēmumu piesaistīšanu SIA [X],  kuri uzņēmējdarbību neveiks un pakalpojumus 

nesniegs, bet to starpā tiks tikai sastādīti dokumenti par it kā notikušiem darījumiem, lai šos 

fiktīvos darījumus SIA [X] varētu atspoguļot savā grāmatvedībā un iekļaut pievienotās vērtības 

nodokļa deklarācijās priekšnodoklī. Atbalstot F. nodomu izvairīties no nodokļu nomaksas, E. 

sameklēja fiziskas personas, uz kuru vārda tika reģistrēti trīs fiktīvi uzņēmumi, gādāja, lai tiktu 

sagatavoti un parakstīti dokumenti par nenotikušiem darījumiem, lai šie darījumi tiktu iekļauti 

fiktīvo uzņēmumu grāmatvedībā, ka arī, lai naudas līdzekļi par tiem tiktu ieskaitīti F. 

pārraudzībā esošajos norēķinu kontos. Tādējādi, iekļaujot nepatiesas ziņas  SIA [X] pievienotās 

vērtības nodokļa deklarācijās par priekšnodokļu darījumiem ar šīm fiktīvajām firmām, F., kura 

darbības atbalstīja E., nepamatoti samazināja SIA valstij maksājamo pievienotās vērtības 

nodokli un veica izvairīšanos no nodokļu nomaksas Ls 42 200,13 jeb 60 045,8 euro apmērā. 

Tiesa atzina, ka no abiem apsūdzētajiem tieši F. bija faktiskais uzņēmuma vadītājs un 

saimnieciskās darbības veicējs, kurš, atbilstoši Augstākās tiesas 2001,gada 23.janvāra lēmumā 

SKK-17 dotajam skaidrojumam, atzīstams par nozieguma tiešo izdarītāju KL 17.panta izpratnē, 

kvalificējot nodarījumu saskaņā ar KL 218.panta otro daļu. Savukārt līdzdalībnieks – šajā 
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gadījumā E. noziedzīgu nodarījumu realizēja ar izdarītāja F. starpniecību, jo pats noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanā nepiedalījās.33  

b) Vairāku personu piedalīšanās noziedzīga nodarījuma izdarīšanā  

Jāpiezīmē, ka tieši apsūdzēto lomas izvērtēšana vairākos kriminālprocesos ir radījusi 

grūtības noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas procesā un atsevišķos gadījumos pat novedusi pie 

kļūdaina kvalifikācijas risinājuma. 

Tā, piemēram, ar Saldus rajona tiesas 2016.gada 25.februāra spriedumu atzīts, ka B. 

personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar C. un nenoskaidrotām personām, nolūkā izvairīties 

no SIA [X] pievienotās vērtības nodokļa nomaksas valsts budžetā, ieguva un 

uzņēmējsabiedrības grāmatvedības reģistros iekļāva dokumentus, kas saturēja ziņas par faktiski 

nenotikušiem (fiktīviem) darījumiem un samaksātām pievienotās vērtības summām, un uz šo 

dokumentu pamata iesniedza Valsts ieņēmumu dienestā deklarācijas, kurās nepamatoti uzrādīja 

priekšnodokli un tādējādi samazināja valsts budžetā iemaksājamā pievienotās vērtības nodokļa 

apmēru, kas bija jāmaksā par saimnieciskās darbības rezultātā veiktajiem ar pievienotās vērtības 

nodokli apliekamajiem darījumiem. Šajā krimināllietā par vainīgu līdzīgā noziedzīgā 

nodarījumā, kas izdarīts personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar C. un nenoskaidrotām 

personām atzīts E. Visu norādīto personu nodarījums kvalificēts saskaņā ar KL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

218.panta otro daļu. Kurzemes apgabaltiesa ar 2017.gada 24.novembra spriedumu šo spriedumu 

daļā par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju atstāja negrozītu. 

Atceļot apelācijas instances tiesas spriedumu, Augstākā tiesa 2018.gada 21..jūnija lēmumā 

lietā SKK-159/2018 konstatēja, ka apelācijas instances tiesa, atzīstot, ka inkriminētos 

noziedzīgos nodarījumus apsūdzētie izdarījuši personu grupā, nav izvērtējusi katra grupas 

dalībnieka atbilstību Krimināllikuma 218.paredzētā nodarījuma speciāla  subjekta pazīmēm un 

atkarībā no tā nav izlēmusi par katras personas lomu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā.34  

Augstākā tiesa norādīja uz  krimināltiesību teorijā atzīto, ka noziedzīga nodarījuma 

subjekts ir prettiesisko darbību izdarījusī vai bezdarbību pieļāvusī fiziska un pieskaitāma 

persona, kas uz noziedzīga  nodarījuma izdarīšanas dienu ir sasniegusi Krimināllikumā 

paredzēto vecumu, un līdz ar to viņu par izdarīto noziedzīgo nodarījumu ir pamats saukt pie 

kriminālatbildības. Vienlaikus bez noziedzīga nodarījuma subjekta obligātajām pazīmēm – 

pieskaitāmības un kriminālatbildības vecuma – krimināltiesību teorijā tiek izdalīts speciālā 

subjekta jēdziens, ar to apzīmējot personas, kuras var būt tikai par noteiktu noziedzīgu 

nodarījumu kategoriju vai noteikta veida noziedzīga nodarījuma subjektu. Šāds speciālais 

subjekts ir arī Krimināllikuma 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts.  

Augstākā tiesa tāpat atgādināja jau iepriekš norādīto, ka, izvērtējot katra apsūdzētā lomu 

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, jāņem vērā, ka Krimināllikuma 218.pantā paredzētajam 

noziedzīgajam nodarījumam ir speciāls subjekts – pieskaitāma fiziska persona, kuras pienākums 

ir maksāt valsts noteiktos nodokļus un tiem pielīdzinātos maksājumus, līdz ar to citu šādā 

noziedzīgajā nodarījumā iesaistīto personu darbības var tikt kvalificētas vienīgi kā līdzdalība, 

organizējot, uzkūdot vai atbalstot minētā noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšana personu grupā nav norādīta kā Krimināllikuma 218.pantā paredzētā 

 
33 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 23.aprīļa spriedums lietā Nr.KA04-0098-18/11 

(ECLI:LV:RAT:2018:0423.15830114506.1.S). 
34 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 21.jūnija lēmums lietā SKK-159/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0621.15830315109.2.L) 11.4.punkts. 
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noziedzīgā nodarījuma kvalificējošā pazīme, līdz ar to katram apsūdzētajam jārealizē visas 

attiecīgā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses pazīmes. Turklāt jāņem vērā, ka personu, kuru 

raksturo Krimināllikuma 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālā subjekta pazīmes, 

var saukt pie kriminālatbildības par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu 

nomaksas tikai saistībā ar to uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību, par kuras likumos noteikto 

nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksu valsts budžetā tā ir atbildīga.35  

Arī H. un I. apsūdzēti un ar Liepājas tiesas 2012.gada 5.jūnija spriedumu atzīti par 

vainīgiem izvairīšanās no nodokļu nomaksas izdarīšanā personu grupā. Ar Rīgas apgabaltiesas 

2013.gada 30.septembra spriedumu I. atzīts par vainīgu izvairīšanās no nodokļu nomaksas 

izdarīšanā, bet H. – par vainīgu šā nozieguma atbalstīšanā. Augstākā tiesa ar 2014.gada 

25.februāra lēmumu šo spriedumu atcēla un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai. 

Izskatot lietu atkārtoti un atceļot pirmās instances tiesas spriedumu, Rīgas apgabaltiesa 

2018.gada 16.aprīļa spriedumā norādīja, ka pirmās instances tiesa pareizi konstatējusi lietas 

faktiskos apstākļus, bet kļūdaini atzinusi juridisko kvalifikāciju un dalības formu. Tiesa atzina, 

ka SIA [X] tika dibināts tieši H. interesēs nolūkā izvairīties no nodokļu nomaksas, slēpt 

apliekamos ienākumus. H. bija reālais uzņēmuma vadītājs, kurš apzinājās, ka likums uzliek par 

pienākumu maksāt nodokļus, un, lai izvairītos no nodokļu samaksas, tika meklēta persona, kas 

konkrētajā gadījumā bija I., kas par nelielu naudas summu piekristu reģistrēt uz sava vārda SIA 

un izpildīt viņa norādījumus, tādējādi pats izvairoties no atbildības. Tiesa pamatoti atzina, ka 

noziedzīgā  nodarījuma tiešais izdarītājs bija H., bet I. bija noziedzīgā nodarījuma 

līdzdalībnieks, proti – atbalstītājs.36   

Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kas izdarīta personu grupā, apsūdzēti I., J. un K., 

norādot, ka viņi, mantkārīgā nolūkā, vienojušies par grupas izveidošanu un sadalījuši 

pienākumus. Saskaņā ar lomu sadali, J. un K. uzdevums  bija reģistrēt un kontrolēt reālu 

saimniecisko darbību neveicošus uzņēmumus, viltojot dokumentus, noformēt faktiski 

nenotikušus darījumus starp personu grupas kontrolē esošiem uzņēmumiem, nodrošināt faktiski 

nenotikušu darījumu iegrāmatošanu un deklarēšanu valsts ieņēmumu dienestā, kā arī organizēt 

finanšu plūsmu par faktiski nenotikušiem darījumiem, lai reālu saimniecisko darbību veicošie 

uzņēmumi prettiesiski iegūtu tiesības atskaitīt kā priekšnodokli to pievienotās vērtības  nodokļa 

daļu, kas bija iemaksājama valsts budžetā, radot iespēju valstij nenomaksāto pievienotās 

vērtības nodokli nepamatoti novirzīt reāli veiktu ar nodokli apliekamu darījumu nodrošināšanai. 

Savukārt I. pienākumos ietilpa tas, ka viņš, būdams SIA [X] valdes priekšsēdētājs ar tiesībām 

pārstāvēt sabiedrību atsevišķi, izmantojot (viltotus) nepatiesu informāciju saturošus darījumu 

dokumentus un maldinot nodokļu administrāciju, prettiesiski iegūtu tiesības SIA [X] pievienotās 

vērtības nodokļa deklarācijās un to pielikumos atskaitīt kā priekšnodokli to pievienotās vērtības 

nodokļa daļu, kas bija iemaksājama valsts budžetā, radot iespēju valstij nenomaksāto 

pievienotās vērtības nodokli nepamatoti novirzīt SIA [X] reāli veiktu ar nodokli apliekamu 

darījumu nodrošināšanai, lielā apmērā. Realizējot kopīgo noziedzīgo nodomu un darbojoties 

saskaņoti pēc iepriekš sadalītām lomām personu grupā, apsūdzētie izvairījās no pievienotās 

vērtības nodokļa nomaksas Ls 8608,32 apmērā. 

 
35 Ibid. 11.3.punkts. 
36 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 16.aprīļa spriedums lietā Nr.KA04-0003-18/10 

(ECLI:LV:RAT”2018:0416.58300099000.2.S). 
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Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2015.gada 17.marta spriedumu J. un K. 

atzīti par nevainīgiem inkriminētajā noziegumā, secinot, ka J. un K. nav atzīstami par KL 

28.panta otrajā daļa paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva speciālajiem subjektiem un 

inkriminētā nozieguma līdzizdarītājiem, jo neatbilst KL 12.panta noteikumiem par to, kuras 

fiziskās personas kā juridiskās personas pārstāvis atbild juridiskās personas lietā. Apelācijas 

protestā, apstrīdot J. un K. attaisnošanu, prokurors, piekrītot tiesai, ka KL 218.pants neparedzēja 

kvalificējošu pazīmi – personu grupa, norādīja, ka konkrētajā gadījumā tiesai nebija pamata 

attaisnot J. un K., neizvērtējot, vai apsūdzēto piedalīšanās nav vērtējama kā līdzdalība. 

Apelācijas instances tiesā prokurors grozīja apsūdzētajiem celto apsūdzību, kvalificējot I. 

nodarījumu saskaņā ar KL 218.panta otro daļu, bet J. un K. nodarījumu - saskaņā ar KL 

20.panta ceturto daļu un 218.panta otro daļu, kā to arī kvalificēja Rīgas apgabaltiesa.37       

Citā krimināllietā ar Rīgas rajona tiesas 2015.gada 23.janvāra  spriedumu E.J. ir atzīts par 

nevainīgu KL 20.panta otrajā daļā un 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziegumā un attaisnots, 

savukārt ar apelācijas instances tiesas spriedumu atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš 

organizējis izvairīšanos no nodokļu samaksas, samazinot ar nodokli apliekamo objektu, ar to 

nodarot zaudējumu valstij lielā apmērā. 

No Rīgas apgabaltiesas 2015.gada 4.novembra spriedumā konstatētā izriet, ka E.J. 

organizēja uzņēmumu dibināšanu un reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Lai 

slēptu savu faktisko darbību reģistrētajos uzņēmumos, viņš sameklēja personas, kuras par 

atlīdzību piekrita kļūt par uzņēmumu amatpersonām. Būdams faktiskais šo uzņēmumu vadītājs 

un veicot uzņēmumu saimnieciski finansiālo darbību, E.J. uzņēmumu vārdā organizēja ar 

pievienotās vērtības nodokli apliekamus darījumus, tai skaitā  faktiski neesošus darījumus, 

kurus iekļāva uzņēmumu priekšnodoklī, tādā veidā izvairījās no nodokļu nomaksas, nepamatoti 

priekšnodoklī iekļaujot PVN Ls 107 559,30 un nodarot valstij zaudējumu lielā apmērā..  

Augstākā tiesa, izskatot lietu kasācijas kārtībā, ar 2016.gada 28.aprīļa lēmumu lietā SKK-

0166-16, apelācijas instances tiesas spriedumu atcēla un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai, 

norādot, ka tiesas secinājumi ir kļūdaini un tie neatbilst Krimināllikuma 20.panta pirmajā daļā 

definētajam līdzdalības jēdzienam. Konkrētajā lietā E.J. darbības kvalificētas kā izdarītas 

līdzdalībā, taču atbilstoši tiesas konstatētajam, viņš ir arī noziedzīga nodarījuma tiešais 

izdarītājs. Apelācijas instances tiesa spriedumā nav pamatojusi, kādēļ, konstatējot, ka 

apsūdzētais vienlaicīgi ir nozieguma organizētājs un izpildītājs, viņa darbības kvalificējusi 

saskaņā ar KL 20.panta otro daļu un 218.panta otro daļu. 

Augstākā tiesa tāpat norādīja, ka gadījumā, ja nozieguma organizētājs un izdarītājs ir 

viena un tā pati persona, viņas nodarījums ir kvalificējams tikai saskaņā ar Sevišķās daļas pantu, 

kurā paredzēta atbildība par konkrēto noziedzīgo nodarījumu, kas saskan ar krimināltiesību 

teorijā pausto atziņu, ka noziedzīga nodarījuma organizētājs vai vadītājs, kā arī uzkūdītājs, ja 

viņš pats arī piedalās nodarījumā, atbild kā noziedzīga nodarījuma izdarītājs, un viņa darbības 

jākvalificē bez atsaukšanās uz KL 20.panta attiecīgo daļu.38  

Vēl vienā krimināllietā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2016.gada 20.jūnija 

spriedumu C. un E. atzīti par nevainīgiem KL 20.panta ceturtajā daļā un 177.panta trešajā daļā 

 
37 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 17.marta spriedums lietā Nr.KA04-0027-17/4 

(15830104211). 
38 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 28.aprīļa lēmums lietā SKK-0166-16 (15830105308). 
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un attaisnoti. D. atzīts par nevainīgu KL 177.panta trešajā daļā paredzētajā noziegumā un 

attaisnots.  

Izskatot apelācijas protestu, Rīgas apgabaltiesa ar 2017.gada 14.septembra spriedumu 

atzina C. par vainīgu KL 15.panta ceturtajā daļā, 20.panta otrajā daļā un 177.panta trešajā daļā 

paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā par to, ka viņš organizēja mēģinājumu ar viltu iegūt svešu 

mantu lielā apmērā. D. un E. atzīti par vainīgiem KL 15.panta ceturtajā daļā, 20.panta ceturtajā 

daļā un 177.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā par to, ka viņi atbalstīja 

mēģinājumu ar viltu iegūt tiesības uz svešu mantu lielā apmērā.  

Ar Augstākās tiesas 2018.gada 5.aprīļa lēmumu apgabaltiesas spriedums atcelts daļā par 

C. atzīšanu par vainīgu mēģinājuma organizēšanā ar viltu iegūt svešu mantu lielā apmērā un 

daļā par D. un E. atzīšanu par vainīgiem mēģinājuma atbalstīšanā ar viltu iegūt svešu mantu 

lielā apmērā. 

Apgabaltiesa, izskatot lietu atkārtoti, ar 2018.gada 27.augusta spriedumu C. atzina par 

vainīgu KL 20.panta otrajā daļā un 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, 

tas ir, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas organizēšanā, savukārt D. un E. atzīti par vainīgiem 

izvairīšanās no nodokļu nomaksas atbalstīšanā, kvalificējot nodarījumu saskaņā ar KL 20.panta 

ceturto daļu un 218.panta otro daļu. 

Augstākā tiesa, izskatot krimināllietu sakarā ar D. un C. kasācijas sūdzībām, 2019.gada 

28.februāra lēmumā lietā SKK-79/2019 norādīja, ka atzīst par nepieciešamu pārsniegt kasācijas 

sūdzībās izteikto prasību apjomu un ietvarus, jo tiesa konstatē Kriminālprocesa likuma  

(turpmāk arī - KPL) 574.panta 2.punkta pārkāpumu arī attiecībā uz E., kas kasācijas sūdzību 

nav iesniedzis. Attiecībā uz apsūdzēto C. atzīšanu par vainīgu un sodīšanu saskaņā ar KL 

20.panta otro daļu un 218.panta otro daļu un apsūdzētā D. atzīšanu par vainīgu un sodīšanu 

saskaņā ar KL 20.panta ceturto daļu un 218.panta otro daļu tiesa konstatē tādu apelācijas 

instances tiesas nolēmuma atcelšanas pamatu, kas nav norādīts iesniegtajās kasācijas sūdzībās. 

Kasācijas instances tiesa norādīja, ka 2016.gada 9.decembra lēmumā lietā SKK-504/2016 

(11517028108) jau ir paudusi atziņu, ka noziedzīga nodarījuma sastāvs ir noziedzīga 

nodarījuma kvalifikācijas pamats. Lai pareizi kvalificētu noziedzīgu nodarījumu, ir jākonstatē 

pilnīga atbilstība starp noziedzīgā nodarījuma faktiskajām pazīmēm un Krimināllikuma normā 

paredzētā konkrētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm. Tikai tajā gadījumā, kad 

noziedzīgā nodarījuma faktiskās pazīmes sakrīt ar konkrētā noziedzīgā nodarījuma sastāva 

pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikumā, ir pamats atzīt, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums 

un ir iespējams to pareizi kvalificēt. Noziedzīgā nodarījuma faktiskās pazīmes tiek atspoguļotas 

apsūdzībā un tiesas par pierādītu atzītā noziedzīga nodarījuma aprakstā. 

Tālāk seko Augstākās tiesas norāde, ka no apelācijas instances tiesas spriedumā sniegtā 

pierādītā noziedzīga nodarījuma apraksta redzams, ka tiesas konstatētie lietas faktiskie apstākļi 

neatbilst noziedzīgā nodarījuma juridiskajai kvalifikācijai, proti, tiesas spriedumā norādīts, ka 

C., organizējot tiesību iegūšanu ar viltu, E. esot SIA amatpersonai un ar savām darbībām 

atbalstot noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet D. noziedzīga nodarījuma izdarīšanu atbalstot ar 

darbībām, kas nodrošināja nenotikušus darījumus apstiprinošu dokumentu ievadīšanu biedrības 

[X] grāmatvedības uzskaitē ar turpmāku iekļaušanu pievienotās vērtības nodokļa  deklarācijā, 

izdarīja mēģinājumu atskaitīt priekšnodoklī pievienotās vērtības nodokli 26 756,46 eiro 

(18 804,55 latu), bet tajā pašā laikā C. darbības kvalificētas saskaņā ar KL 20.panta otro daļu un 

218.panta otro daļu, E. un D. darbības kvalificētas saskaņā ar KL 20.panta ceturto daļu un 



Noziedzīgie nodarījumi nodokļu jomā. 

Nodokļu tiesības Krimināltiesību jomā (2016.-2019.gads) 

 

 29 

218.panta otro daļu kā pabeigts noziedzīgs nodarījums  bez atsauces uz KL 15.panta ceturto 

daļu. No noziedzīgā nodarījuma apraksta nav secināms, kas ir noziedzīga nodarījuma izdarītājs. 

Tādējādi apsūdzētie C., D. un E. atzīti par vainīgiem un sodīti par pabeigta noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu kā līdzdalībnieki. 

Atzīstot, ka apelācijas instances tiesa, nepareizi kvalificējot noziedzīgo nodarījumu, 

pieļāvusi KPL 574.panta 2.punkta pārkāpumu, kas novedis pie nelikumīga nolēmuma, 

Augstākās tiesas Senāts atcēla apelācijas instances tiesas 2018.gada 14.maija nolēmumu šajā 

daļā un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.39     

Jautājums par apsūdzēto statusu risināts arī krimināllietā, kurā ar  apelācijas instances 

tiesas spriedumu D. atzīta par vainīgu KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziegumā, bet B. 

atzīts par vainīgu izvairīšanās no nodokļu nomaksas organizēšanā, kvalificējot viņa nodarījumu 

saskaņā ar KL 20.panta otro daļu un 218.panta otro daļu. 

 Noraidot apsūdzēto un B. aizstāves kasācijas sūdzības, Augstākā tiesa 2018.gada 27.jūlija 

lēmumā lietā SKK-99/201840 norādīja, ka Rīgas apgabaltiesa ar 2017.gada 3.jūnija spriedumu 

pareizi atzinusi, ka šajā pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums izdarīts līdzdalībā. proti, B. 

kā organizētājs un D. kā izdarītājs izdarījuši izvairīšanos no nodokļu nomaksas                                                                                                                                                                                                                                                               

lielā apmērā. Tiesa pamatoti atzinusi, ka organizators ar savu rīcību izraisa vai vada noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu, atzinusi, ka organizatoram ir pati kaitīgākā loma, jo viņš izplāno 

noziedzīgo nodarījumu, iesaista tajā citas personas, organizē un arī vada tā izdarīšanu. 

Pamatojot ar pierādījumiem, tāpat atzīts, ka SIA [X] atbildīgā persona un uzņēmuma vadītāja 

bija D., kura nodarbojās ar uzņēmējdarbību un parakstīja valsts ieņēmumu dienestā 

iesniedzamās deklarācijas un apstrīdēto darījumu apliecinošos dokumentus. Tādējādi D. bija 

atbildīga par grāmatvedības kārtošanu šajā uzņēmumā un par visu nodokļu samaksu valsts 

budžetā, bet apzināti sniedza Valsts ieņēmumu dienestam nepatiesu informāciju nodokļu 

deklarācijās par nenotikušiem darījumiem, lai varētu īstenot izvairīšanos no nodokļu nomaksas. 

Pamatojot savu viedokli ar lietā iegūtiem un pārbaudītiem ierādījumiem, apelācijas instances 

tiesa atzinusi, ka apsūdzētie D. un B. darbojās ar vienotu nodomu – izvairīties no nodokļu 

nomaksas lielā apmērā.  

Kā jau minēts, KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarītājs jeb subjekts ir 

tikai fiziska persona, jo Latvijā juridiskai personai kriminālatbildība nav paredzēta. Saskaņā ar 

KL 12.pantā noteikto, par noziedzīgu nodarījumu, ko privāto tiesību juridiskās personas 

interesēs, šīs personas labā vai tās nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā izdarījusi 

fiziska persona, attiecīgā fiziskā persona saucama pie kriminālatbildības, bet juridiskajai 

personai var piemērot Krimināllikuma VIII1 nodaļā paredzētos piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļus. 

No Kurzemes apgabaltiesas 2017.gada 12.aprīļa sprieduma redzams, ka F., kurš ar 

Ventspils tiesas 2016.gada 13.jūlija spriedumu atzīts par vainīgu KL 218.panta otrajā daļā 

paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, apelācijas instances tiesas sēdē vairākkārt norādījis, ka 

nodokļus nav nomaksājusi SIA [X], bet ne viņš – F. kā fiziska persona, attiecīgi arī atbildība par 

rīcību un zaudējumiem jānes uzņēmumam. Tiesa pamatoti norādīja, ka saskaņā ar KL 11.pantu 

 
39 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 28.februāra lēmums lietā SKK-79/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0228.15830719511.4.L). 
40 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 27.jūlija lēmums lietā SKK-99/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0727.15830102907.3.L).  
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par noziedzīgā nodarījuma subjektu var būt tikai fiziska un pieskaitāma persona, bet juridiskajai 

persona kriminālatbildība Latvijā nav paredzēta. Norādot uz krimināltiesību teorijā pausto 

atziņu, ka fiziskā persona noziedzīgu nodarījumu juridiskās personas interesēs, labā vai 

nepienācīgas uzraudzības vai kontroles rezultātā izdara, rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās 

juridiskās personas koleģiālās institūcijas loceklis: 1) balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko 

personu vai darboties tās uzdevumā: balstoties uz tiesībām pieņemt lēmumus juridiskās 

personas vārdā; 3) īstenodama kontroli juridiskā personas interesēs,41  tiesa norādīja, ka F. bija 

vienīgais īpašnieks, valdes loceklis un valdes priekšsēdētājs ar tiesībām vienpersoniski pārstāvēt 

uzņēmumu un vadīt tā darbību, un viņa pienākums bija pārzināt un ievērot nodokļu likumu 

prasības par nepieciešamību noteiktajā termiņā nomaksāt nodokļu un nodevu summu.42 

Secinājums - Krimināllikuma 218.pantā paredzētajam noziedzīgajam nodarījumam ir 

speciāls subjekts – pieskaitāma fiziska persona, kuras pienākums ir maksāt valsts noteiktos 

nodokļus un tiem pielīdzinātos maksājumus, līdz ar to citu šādā noziedzīgajā nodarījumā 

iesaistīto personu darbības var tikt kvalificētas vienīgi kā līdzdalība, organizējot, uzkūdot vai 

atbalstot minētā noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. 

 

1.3.2. Noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse 

 

Krimināltiesību teorijā un tiesu praksē43 viennozīmīgi atzīts, ka no subjektīvās puses 

Krimināllikuma 218.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums ir tīšs (ar nodomu) izdarīts 

noziegums. Personas uzvedība raksturojas ar konkrētu mērķi – izvairīties no nodokļu vai tiem 

pielīdzināto maksājumu nomaksas. Pie kriminālatbildības sauktā persona tīši un apzināti 

pieļāvusi bezdarbības aktu, kas virzīts uz tiešu izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas, nepildot nodokļu maksātāja pienākumu aprēķināt maksājamo 

(iemaksājamo) nodokļu summas un noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un 

nodevas, vai arī veikusi darbības, kas virzītas uz ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo 

objektu slēpšanu vai samazināšanu. 

Apsūdzētajam ir konkrēts mērķis (nolūks), ko viņš, izdarot noziedzīgu nodarījumu, vēlas 

sasniegt – izvairīties no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, un, atbilstoši 

krimināltiesību teorijas atziņām, „par mērķi var būt runa vienīgi saistībā ar noziedzīgiem 

nodarījumiem, kas tiek izdarīti ar tiešu nodomu, jo tikai šāda nodoma veidā izpaužas vēlēšanās 

sasniegt noteiktu prettiesiskās darbības vai bezdarbības rezultātu.”44 Un, lai arī KL 218. pants 

konstruēts tādā veidā, ka panta dispozīcijā nav īpaši norādīts uz mērķi (nolūku) kā obligātu 

 
41 Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2015, 81.lpp. 
42 Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 12.aprīļa spriedums lietā Nr.KA02- 0012-

17/13 (15830011813). 
43 Sk. Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XIX-XXV nodaļa). Otrais 

papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 223.lpp.; Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 19.jūnija 

lēmums lietā SKK-45/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0619.15830010716.3.L); Tiesu prakse lietās par noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 2013, 21.-23.lpp. Pieejams: 

www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas/  
44 Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināltiesības. Vispārīgā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Rīga : 

Tiesu namu aģentūra, 2008, 176. lpp. 
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noziedzīga nodarījuma sastāva subjektīvās puses pazīmi, taču, lai konstatētu šajā krimināltiesību 

normā ietvertā nozieguma sastāvu, minētais mērķis (nolūks) ir obligāti jāpierāda. 

Veicot darbības vai pieļaujot bezdarbību, kas veido KL 218. pantā paredzētā nozieguma 

objektīvo pusi, piemēram, uzņēmuma vadītājam, slēdzot fiktīvus darījumus ar citiem 

pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem, vainīgā persona apzinās, ka, samaksājot rēķinus, 

pievienotās vērtības nodokli varēs ieskaitīt priekšnodoklī, tādējādi samazinot valstij maksājamo 

nodokļu apmēru. Persona tāpat apzinās, ka šādas rīcības rezultātā valsts vai pašvaldība 

nesaņems attiecīgo nodokļu maksājuma summu, tādējādi tiks nodarīti zaudējumi, kas tāpat 

norāda uz tiešu nodomu, jo apzināšanās raksturo nodoma intelektuālo pusi – kaitīgo seku 

iestāšanās iespējamības paredzēšanu.   

Izpētītie prakses materiāli ļauj secināt, ka noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses analīze 

pirmās instances tiesas nolēmumos praktiski netiek veikta, ko daļēji nosaka fakts, ka liels 

daudzums krimināllietu izskatīts vienošanās procesā, kas rezultējas ar saīsināto spriedumu, vai 

arī neveicot pierādījumu pārbaudi. Tai pat laikā jānorāda, ka jautājums tieši par subjektīvās 

puses esību ir viens no biežākajiem apelācijas un kasācijas protestu un sūdzību priekšmetiem. 

Kā izņēmumu varētu minēt Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.novembra spriedumu A. 

apsūdzībā par to, ka viņš laika posmā no 2013.gada 20.septembra līdz 2017.gada 31.maijam, 

būdams SIA [X] vienīgais īpašnieks un amatpersona – valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt 

sabiedrību atsevišķi, kurš atbildīga par SIA saistību izpildi pret valsti, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, Valsts ieņēmumu dienestā sistemātiski iesniedza deklarācijas par aprēķināto 

pievienotās vērtības nodokli un uzņēmuma ienākuma nodokli, ziņojumus par valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī par kārtējiem 

nodokļu maksājumiem, bet tīši, bez attaisnojoša iemesla normatīvajos aktos noteiktajā termiņos 

un pilnā apmērā valsts budžetā neiemaksāja paša aprēķinātās nodokļu un nodevu summas, kaut 

gan šajā laika periodā uzņēmumam bija naudas līdzekļi, kas ļāva tam veikt saimniecisko 

darbību, iegādāties preces, sniegt un saņemt pakalpojumus. 

Atzīstot, ka A. bija SIA “X” amatpersona, kura atbildīga par nodokļu nomaksu, un to, ka 

uzņēmumam bija izveidojies nodokļu parāds, tiesa norādīja, ka tomēr nodokļu parāda esamība 

pati par sevi neveido KL 218.pantā paredzētā nodarījuma sastāvu, jo šā panta izpratnē 

izvairīšanās no  nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas notiek, ja maksājumi 

noteiktajos termiņos netiek veikti bez attaisnojoša iemesla. Tāpat tika atzīmēts, ka tādi 

pierādījumi, kas neapšaubāmi apstiprinātu, ka minētājā laika periodā uzņēmuma rīcībā būtu 

bijuši naudas līdzekļi nodokļu nomaksai, tiesai nav iesniegti, lietā arī nav nekādu pierādījumu 

par konkrētiem darījumiem, konkrētu preču iegādi vai pakalpojumu saņemšanu.  

Vērtējot lietā esošās ziņas par A. rīcības motīviem, tiesa secināja, ka  tie atbilst netieša 

nodoma intelektuālajam un gribas momentam, jo viņš vēlējies novērst uzņēmuma darbības 

apturēšanu, šī tiesiskā mērķa sasniegšanai apzināti pieļāvis prettiesiska blakusrezultāta 

iestāšanos – paša aprēķināto nodokļu nenomaksāšanu, taču šīs sekas nav vēlējies, jo, nepastāvot 

reālai iespējai nomaksāt nodokļus, nevar būt vēlēšanās no tā izvairīties. Nekonstatējot A. rīcībā 
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KL 218.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvo pusi – tiešu nodomu, tiesa atzina A. 

par nevainīgu tam inkriminētajā noziegumā un attaisnoja.45   

Četros kriminālprocesos, kuros personas bija apsūdzētas par uzņēmējdarbību bez 

reģistrēšanas – nekustamā īpašuma atsavināšanu, un par izvairīšanos no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa nomaksu, kas izdarīts laika periodā no 2004. līdz 2009.gadam, šīs personas tika atzītas 

par nevainīgām tām inkriminētajā KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā  

nodarījumā un attaisnotas, nekonstatējot noziedzīgā nodarījuma sastāva subjektīvo pusi.46 

Apsūdzēto atzīšana par nevainīgiem izvairīšanās no nodokļu nomaksas izdarīšanā pamatota ar 

kļūdainu likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļa 19.punkta “c” 

apakšpunkta tulkojumu un pastāvošo administratīvās tiesas praksi apsūdzībā norādītajā laika 

periodā, kā rezultātā apsūdzētie varēja maldīties ar nodokli apliekamajā objektā, kas izslēdz 

apzinātu rīcību – nolūku izvairīties no nodokļa nomaksas, par ko plašāk tiesu prakses 

apkopojumā par noziedzīgiem nodarījumiem uzņēmējdarbībā saistībā ar uzņēmējdarbību bez 

reģistrēšanas.   

 Jautājums par noziedzīga nodarījuma subjektīvās puses esību risināts arī krimināllietā D. 

apsūdzībā   KL 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, kurš atzīts par 

nevainīgu un attaisnots gan ar Jelgavas tiesas 2017.gada 23.oktobra spriedumu, gan ar Zemgales 

apgabaltiesas 2018.gada 19.septembra spriedumu, secinot, ka nav konstatēta nodarījuma 

subjektīvā puse. Par apelācijas instances tiesas spriedumu iesniegts kasācijas protests.  

Izskatot lietu sakarā ar kasācijas protestu, Augstākā tiesa ar 2019.gada 18.aprīļa lēmumu 

lietā SKK-108/2019 apelācijas instances tiesas spriedumu atcēla pilnībā un nosūtīja lietu jaunai 

izskatīšanai apelācijas instances tiesā, norādot ka apelācijas instances tiesa, atzīstot, ka nav 

konstatējama KL 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjektīvā 

puse, jeb D. tiešs nodoms izvairīties no nodokļu nomaksas, šo atzinumu pieņēmusi, neizvērtējot 

visus kriminālprocesa laikā iegūtos faktus vai ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā. 

Izvērtējot subjektīvo pusi, tiesa augstāku ticamību piešķīrusi apsūdzētās liecībām par 

apstākļiem, kuru dēļ viņa nespēja nomaksāt nodokļus, taču bez ievērības atstāja apsūdzības 

pierādījumus, uz ko bija norādīts protestā, ka norēķinu kontā sistemātiski tika apgrozīti naudas 

līdzekļi, kas liecina, ka komersants veica saimniecisko darbību. Apsūdzētā izņēma no SIA konta 

skaidrā naudā un pārskaitīja uz citu savu kontu 209 159,59 eiro, taču tiesa nemotivēja, kāpēc 

noraida šo apsūdzības pierādījumu, nav arī noskaidrots, kādiem mērķiem minētā naudas summa, 

kas ievērojami pārsniedz nodokļu parādu, ir izlietota, tai pat laikā atzīstot par ticamiem citus 

faktus, konstatējot, ka uzņēmumam pietrūka līdzekļu nodokļu nomaksai.47 

 
45 Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.novembra spriedums lietā Nr.K69-0119-18/24 

(ECLI:LV:KURT:2018:1112.15830011416.2.S). 
46 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 27.aprīļa spriedums lietā Nr.KA04-0450-16/17 

(158301111508), kas atstāts negrozīts ar Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 9.marta lēmumu 

lietā SKK-13/2017 (158301115080: Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 5.jūnija lēmums lietā 

SKK-310/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0605.15830112308.2.L); Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 

kolēģijas 2018.gada 8.maija spriedums lietā Nr.KA06-0088-18/6 (ECLI:LV:ZAT:2018:0508.15830400311.2.S), 

kas atstāts negrozīts ar Augstākās tiesas Senāta 2018.gada 13.decembra lēmumu lietā SKK-488/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1213.15830400311.3.L); Augstākā tiesas Senāta 2019.gada 30,janvāra lēmums lietā SKK-

9/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0130.15830406610.4.L). 
47 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 18.aprīļa lēmums lietā SKK-108/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0418.15830005316.4.L).  
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 No pētījuma autores rīcībā esošajiem Augstākās tiesas nolēmumiem redzams, cik ilgs un 

sarežģīts bijis nodarījuma subjektīvās puses, bet līdz ar to arī apsūdzētā vainīguma 

noskaidrošanas process krimināllietā B. apsūdzībā, kurš ar Tukuma rajona tiesas  2016.gada 

19.maija spriedumu  atzīts par vainīgu KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziegumā, proti, 

ka viņš izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa un uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas, 

nodarot valstij zaudējumu lielā apmērā. Zemgales apgabaltiesa ar 2016.gada 30.maija lēmumu 

pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu. Izskatījusi lietu kasācijas kārtībā, Augstākā 

tiesa ar 2017.gada 30.maija lēmumu atcēla apelācijas instances tiesas lēmumu un lietu nosūtīja 

jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.  

Izskatījusi lietu atkārtoti, apelācijas instances tiesa ar  2017.gada 13. septembra spriedumu 

atcēla pirmās instances tiesas spriedumu, atzina B. par vainīgu KL 218.panta otrajā daļā 

paredzētajā noziegumā. No B. piedzīta valsts labā kompensācija par mantisko zaudējumu 

8104,68 eiro. Kasācijas sūdzību par šo apelācijas instances spriedumu iesniedza B. aizstāvis, 

norādot, ka tas nav tiesisks un pamatots, apelācijas instances tiesa nepareizi interpretējusi KL 

218.panta otro daļu un Komerclikuma 169.panta pirmo daļu. Apstrīdēta arī noziedzīga 

nodarījuma sastāva, proti, subjektīvās puses esība. 

Augstākā tiesa ar 2017.gada 20.decembra lēmumu lietā SKK-748/2017 apgabaltiesas 

2017.gada 13.septembra spriedumu atcēla un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai apelācijas 

instances tiesā, norādot uz KPL 527.panta otrās daļas 1.punkta un 564.panta ceturtās daļas 

pārkāpumu.  

Konkrētajā lietā apelācijas instances tiesa neesot norādījusi pierādījumus, uz kuriem 

pamatoti secinājumi par to, ka B. zināja vai viņam vajadzēja zināt par to, ka SIA “X“ un SIA 

“Y” ir fiktīvi un ka līgumos paredzētos darbus minētie uzņēmumi nav veikuši. Tiesas 

secinājumi pamatoti ar pieņēmumiem, ka B. kā SIA [..] amatpersonai bija jāzina Komerclikuma 

169.panta pirmajā daļā noteiktais, ka valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā 

krietnam un rūpīgam saimniekam, un likuma “Par grāmatvedību” 2.pantā noteiktais, ka 

uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā, par pareizu nodokļu 

aprēķināšanu un savlaicīgu iemaksāšanu valsts budžetā. Turklāt tiesa atsaukusies uz KPL 

125.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka bez papildu procesuālo darbību veikšanas par 

pierādītiem uzskatāmi apstākļi, ja vien kriminālprocesa gaitā netiek pierādīts pretējais, fakts, ka 

persona zina vai tai vajadzēja zināt savus normatīvajos aktos paredzētos pienākumus.  

Augstākā tiesa šajā sakarībā paudusi atziņu, ka nav pietiekami atsaukties uz normatīvajos 

aktos noteiktajiem uzņēmuma vadītāja pienākumiem, lai konstatētu apsūdzētā darbībās 

subjektīvās puses pazīmi. Tiesai savi secinājumi ir jāpamato ar pierādījumiem. Eiropas 

Savienības tiesa 2012.gada 12.jūnija spriedumā apvienotajā lietā Nr.C-80/11 un C-142/11 (39.-

50.punkts) ir atzinusi, ka “atsaukšanās uz priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām ir krāpnieciska 

vai ļaunprātīga, ja nodokļu maksātājs, kurš zināja vai kuram bija jāzina, ka izdarīdams pirkumu, 

tas piedalās ar krāpšanos saistītā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā darbībā. Savukārt 

nodokļu maksātājs, kurš nezināja vai nevarēja zināt, ka attiecīgo darījumu piegādātājs bija 

iecerējis kā krāpšanu, vai ka cits darījums, kas ietilpst piegādes ķēdē pirms vai pēc nodokļa 

maksātāja veiktā darījuma, ir saistīts ar pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu, nevar tikt 

sodīts ar priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību atteikumu. Ja tas tā būtu, tas pārsniegtu to, kas 

nepieciešams valsts budžeta interešu aizsardzībai”. Konkrētajā gadījumā KL 218.panta otrajā 

daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjektīvā puse konstatējama, ja, ievērojot lietā 
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esošos pierādījumus, ir pietiekams pamats atzīt, ka apsūdzētais zināja vai viņam vajadzēja zināt 

par to, ka viņš ir iesaistīts fiktīvos darījumos.48 

Izskatot lietu apelācijas kārtībā vēlreiz, Zemgales apgabaltiesa ar 2018.gada 17.maija 

lēmumu Tukuma rajona tiesas 2016.gada 19.maija spriedumu atstāja negrozītu, par ko kasācijas 

sūdzību iesniedzis B. aizstāvis, lūgumu atcelt šo spriedumu cita starpā pamatojot arī ar to, ka 

apsūdzētā darbībās nav saskatāmas KL 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 

sastāvs, jo viņa rīcībā nav konstatēta nodarījuma subjektīvās puses  pazīme – nodoms un nav 

novērstas saprātīgas šaubas par apsūdzētā vainu, jo faktiskā labuma guvēji ir personas, kas 

rīkojās SIA [X] un SIA [Y] vārdā un pieļāva nodokļu likumu pārkāpumus.  

Augstākā tiesa ar 2018.gada 5.decembra lēmumu lietā SKK-519/2018 apelācijas instances 

tiesas 2018.gada 17.maija lēmumu atstāja negrozītu, bet apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzību 

noraidīja, norādot, ka kasācijas instances tiesai nav pamata apšaubīt apelācijas instances tiesas 

atzinumu, ka apsūdzētā vainīgums KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā 

nodarījumā ir pierādīts, to starp pierādīta noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse, jo D. 

apzinājās, ka darījumi ar SIA [X] un SIA [Y] ir bijuši fiktīvi. Līgumus par mežizstrādi parasti  

slēdzis D., kuram vajadzēja pārliecināties, vai dokumentos norādītais SIA ir veicis dokumentos 

norādītā darbības. Fiktīvos dokumentus D. iesniedzis grāmatvedībā, nepamatoti samazinot 

valsts budžetā maksājamo nodokļu summu, lai saņemtu priekšnodokļa atskaitījumu.49  

Savukārt krimināllietā B. apsūdzībā, kurš ar Madonas rajona tiesas 2017.gada 

28.septembra spriedumu atzīts par vainīgu KL 218.panta otrajā daļa paredzētajā noziegumā, 

proti, ka viņš, būdams SIA [..] atbildīgā amatpersona, laika periodā no 2014.gada 1.septembra 

līdz 2015.gada 31.decembrim veica saimniecisko darbību un SIA sistemātiski iesniedza Valsts 

ieņēmumu dienestam likumā noteiktās pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas, darba devēja 

ziņojumus un dabas resursu nodokļa pārskatus, taču nodokļus un tiem pielīdzinātos maksājumus 

apzināti pilnā mērā nemaksāja un tādējādi izvairījās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu 

nomaksas, valstij zaudējumus 58 056,64 eiro, proti lielā apmērā, jautājums par subjektīvās 

puses esību līdz galam tā arī netika atrisināts, par ko liecina turpmākais izklāsts. 

Ar Vidzemes apgabaltiesas 2018.gada 16.janvāra spriedumu pirmās instances tiesas 

spriedums atcelts, B. atzīts par nevainīgu un pret viņu celtajā apsūdzībā saskaņā ar KL 

2018.panta otro daļu attaisnots, nekonstatējot inkriminētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvo 

pusi. Par šo spriedumu iesniegts apelācija protests un Valsts ieņēmumu dienesta apelācijas 

sūdzība. 

Augstākā tiesa, noraidot kasācijas protestu un Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas 

sūdzību un atstājot apelācijas instances tiesas spriedumu negrozītu, 2018.gada 28.septembra 

lēmumā lietā SKK-245/2018 norādīja, ka, izvērtējot,  vai kasācijas protests un kasācijas 

sūdzība satur tādus argumentus, kas var būt par pamatu apelācijas instances tiesas nolēmuma 

atcelšanai, jāsecina, ka nedz prokurors, nedz Valsts ieņēmumu dienests nav atbilstoši 

Kriminālprocesa likuma 572. un 573. panta prasībām argumentēti apstrīdējuši  un atspēkojuši 

apelācijas instances tiesas atzinumus par to, ka apsūdzētā nodarījumā nav noziedzīga 

nodarījuma sastāva, kas bija viens no iemesliem pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanai. 

Prokurora un cietušā atsauces uz tiesas pieļautajiem Kriminālprocesa likuma pārkāpumiem 

 
48 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 20.decembra lēmums lietā SKK-748/2017 

(ECLI:LV:AT:2017:1220.15830000615.2.L). 
49 Augstākās tiesas Senāta 2018.gada 5.decembra lēmums lietā SKK-519/2018 (15830000615). 
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galvenokārt izteiktas apgalvojumā formā, bez juridiskas analīzes un pamatojuma, savukārt tie 

atsevišķie argumenti, kas satur juridisko analīzi un atsauci uz lietas materiāliem, nevar būt par 

pamatu apelācijas instances tiesas sprieduma atcelšanai.50  

Veiktā analīze apstiprina, ka no subjektīvās puses Krimināllikuma 218.pantā paredzētais 

noziedzīgais nodarījums ir tīšs (ar nodomu) izdarīts noziegums. Personas uzvedība raksturojas 

ar konkrētu mērķi – izvairīties no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. Pie 

kriminālatbildības sauktā persona tīši un apzināti pieļāvusi bezdarbības aktu, kas virzīts uz tiešu 

izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, nepildot nodokļu 

maksātāja pienākumu aprēķināt maksājamo (iemaksājamo) nodokļu summas un noteiktajā 

termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, vai arī veikusi darbības, kas virzītas 

uz ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu. 

  

1.4.  Kaitējuma kompensācijas piedziņa 

 

Saskaņā ar KPL 350.panta pirmo daļu kompensācija ir naudas izteiksmē noteikta 

samaksa, ko persona, kura ar noziedzīgu nodarījumu radījusi kaitējumu, samaksā cietušajam kā 

gandarījumu par morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko zaudējumu. Savukārt šā 

panta otrā daļa noteic, ka kompensācija ir krimināltiesisko attiecību noregulējuma elements, ko 

apsūdzētais samaksā brīvprātīgi vai uz tiesas nolēmuma pamata. Arī no Civillikuma 1775.panta 

izriet, ka katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina, bet šā likuma 1779.pants noteic, ka 

katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis.  

Jautājums par nodarītā mantiskā kaitējuma kompensāciju krimināllietās par izvairīšanos 

no nodokļu nomaksas ir īpaši aktuāls, jo ar katru pabeigtu noziegumu valstij vai pašvaldībai 

tiek nodarīts zaudējums, kas lielākoties daudzreiz pārsniedz valstī tai laikā noteikto lielu 

apmēru, kas ir kriminālatbildības nosacījums, un lielākā daļa apsūdzēto to nav samaksājusi 

brīvprātīgi, līdz ar to jautājums risināms tiesas sēdē.  

Nodokļu pārkāpumi un ar tiem radītais kaitējums pamatā tiek konstatēts nodokļu revīzijas 

(audita) gaitā, tas ir, nodokļa administrācijai (Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem) veicot 

pārbaudi, kad tiek kontrolēta viena vai vairāku nodokļu, nodokļu deklarācijas posteņu vai 

nodevu un citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas, maksāšanas un ieskaitīšanas budžetā 

pareizība un atbilstība normatīvajiem aktiem noteiktajā taksācijas periodā.51 

Tā kā analizētajos prakses materiālos mantiskais zaudējums ar nodokļu un tiem 

pielīdzināto maksājumu nenomaksāšanu nodarīts valstij, tās intereses kriminālprocesā pārstāv 

attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta iestāde, kas iesniedz kompensācijas pieteikumu 

Kriminālprocesa likuma noteiktajā laikā un kārtībā par summu, ko veido valstij nenomaksāto 

nodokļu (nodevu) pamatparāds. 

 Analizētie tiesu nolēmumi ļauj secināt, ka pārsvarā jautājums par valstij nodarītā 

kaitējuma kompensāciju tiek risināts atbilstoši tiesiskajam regulējumam un no vainīgā vai 

solidāri no vainīgajiem, ja tie ir vairāki, valsts labā tiek piedzīta kaitējuma kompensācija. Tai 

 
50 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 28.septembra lēmums lietā SKK-245/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0928.15830002615.3.L). 
51 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 16. punkts. 
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pat laikā konstatēti arī atsevišķi gadījumi, kad pieļauti kļūdaini risinājumi, kas vērtēti kā būtiski 

Kriminālprocesa likuma pārkāpumi un bijuši pamats nolēmuma atcelšanai. 

Tā, piemēram, ar Kuldīgas rajona tiesas 2012.gada 31.janvāra spriedumu F. atzīts par 

vainīgu un sodīts par KL 218.panta otrajā daļā paredzēto noziegumu. Valsts ieņēmumu dienesta 

pieteiktā kaitējuma kompensācija nav noteikta. Valsts ieņēmumu dienests iesniedzis apelācijas 

sūdzību un lūdzis piedzīt no F. valstij nodarītos zaudējumus, nepiekrītot pirmās instances tiesas 

viedoklim, ka šie valstij radītie zaudējumi būtu uzliekami juridiskajai personai SIA [X], nevis 

fiziskajai personai – apsūdzētajam F., jo viņš neesot veicis saimniecisko darbību, no kuras 

ienākumiem būtu aprēķināms pievienotās vērtības nodoklis, un Latvijas likumos neesot 

paredzēti gadījumi, kad pievienotās vērtības nodokli varētu uzlikt maksāt personai, kas nav 

reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.  

Atsaucoties uz KPL 95.panta pirmo daļu, 350. un 353.pantu, Valsts ieņēmumu dienests 

norādīja, ka pienākums atlīdzināt cietušajam mantisko zaudējumu gulstas uz apsūdzēto, un 

pienākumu samaksāt kompensāciju varētu uzlikt juridiskajai personai tikai tādā gadījumā, ja 

kriminālatbildība būtu ierosināta par SIA [X] noziedzīgām darbībām un par tām atbildētu 

fiziskā persona kā juridiskās personas pārstāve. Krimināllietas ietvaros SIA [X] darbība netika 

vērtēta, uzņēmuma darbībā noziedzīga nodarījuma pazīmes nav konstatētas, turklāt sabiedrība 

uz šo brīdi ir likvidēta. 

Pēc tam, kad krimināllieta trīs reizes skatīta apelācijas kārtībā, gan attaisnojot, gan 

notiesājot apsūdzēto, un Augstākā tiesa tik pat reizes šos spriedumus atcēlusi, Zemgales 

apgabaltiesa ar 2017.gada 14.februāra spriedumu atzina F. par vainīgu KL 218.panta otrajā daļā 

paredzētajā noziegumā un piedzina valsts labā kaitējuma kompensāciju 35 124,77 euro apmērā,  

atzīstot, ka apsūdzētā noziedzīgās rīcības rezultātā ir nodarīts kaitējums valsts budžetam lielā 

apmērā. Tādējādi cietušajam radušās tiesības pieprasīt un saņemt radītā kaitējuma 

kompensāciju, savukārt apsūdzētais ir vainojams valstij radītajā mantiskajā kaitējumā, un 

viņam pilnā apmērā jāatlīdzina nodarītais kaitējums.52      

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 6.novembra spriedumu 

apstiprināta pirmstiesas kriminālprocesā starp prokurori un apsūdzēto B. noslēgtā vienošanās 

par vainas atzīšanu un sodu. B. atzīts par vainīgu KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā 

noziedzīgajā nodarījumā un no viņa Valsts ieņēmumu dienesta labā piedzīta kaitējuma 

kompensācija 242 335,71 euro. 

Par šo spriedumu iesniegts protests Kriminālprocesa likuma 63. nodaļas kārtībā, lūdzot to 

atcelt, jo Valsts ieņēmumu dienesta iesniegtajā un tiesas piedzītajā kaitējuma kompensācijā 

242 335,71 euro tika iekļauti zaudējumi, kurus B. nav nodarījis ar savām noziedzīgajām 

darbībām. Izskatāmais kriminālprocess B. apsūdzībā esot izdalīts no cita kriminālprocesa 

Nr.115830104710, kurā Valsts ieņēmumu dienests bija iesniedzis kaitējuma kompensāciju 

242 335,71 euro, iekļaujot kaitējuma kompensācija pieteikumā zaudējumus, kurus nodarīja cita 

persona. 

Augstākā tiesa ar 2017.gada 10.maija spriedumu lietā SKK-J-287/2017 pirmās instances 

tiesas spriedumu atcēla, atzīstot par pamatotu protestā norādīto, ka Valsts ieņēmumu dienesta 

iesniegtajā kaitējuma kompensācijas pieteikumā par 242 335,71 euro piedziņu tika iekļauti arī 

 
52 Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 14.februāra spriedums lietā Nr.KA06-0006-

17/14 (911250007609). 
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tie zaudējumi, kurus nodarīja cita persona kriminālprocesā Nr.15830104710, savukārt pirmās 

instances tiesa izskatāmajā kriminālprocesā, kas tika izdalīts no kriminālprocesa 

Nr.15830104710, piedzenot no B. kaitējuma kompensāciju 242 335,71 euro, nepamatoti 

atzinusi par kompensējamiem arī tos zaudējumus, kurus B. ar savām noziedzīgajām darbībām 

nav veicis.53 Par to, ka kaitējums piedzīts nevis valsts, bet Valsts ieņēmumu dienesta labā, 

protestā nekas nav minēts.  

Kā var izsecināt no Augstākās tiesas 2019.gada 17.decembra lēmuma lietā SKK-

577/201954, arī Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa ar 2016.gada 27.maija spriedumu 

solidāri no A. un B. Valsts ieņēmum dienesta labā piedzīta kaitējuma kompensācija 33 772,61 

eiro apmērā, ko Rīgas apgabaltiesa ar 2017.gada 30.augusta spriedumu šajā daļā atstāja 

negrozītu. Un tikai izskatot lietu atkārtoti, Rīgas apgabaltiesa ar 2019.gada 28.februāra 

spriedumu, atzīstot A. par vainīgu izvairīšanās no nodokļu nomaksas izdarīšanā un B. par 

vainīgu šā noziedzīgā nodarījuma atbalstīšanā, kaitējuma kompensāciju no A. un B. piedzina 

valsts labā. 

Konstatēti atsevišķi gadījumi, kad kaitējuma kompensācija nav piedzīta kļūdaini vai arī 

kriminālprocess pat kaitējuma piedziņu izbeigts nepamatoti.  

Tā, piemēram, izskatot lietu vienošanās procesā, Rīgas rajona tiesa ar 2016.gada 

23,septembra spriedumu, atzīstot A.T un S.V. par vainīgiem KL 218.panta otrajā daļā, 

paredzētajā noziegumā, Valsts ieņēmumu dienesta pieteikto kaitējuma kompensāciju nenoteica, 

norādot, ka pieteiktā VID kompensācija šajā kriminālprocesā nav nosakāma, jo ar Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 6.novembra spriedumu kriminālprocesā 

Nr.12507000315, kas izdalīts no šī kriminālprocesa, lietā pieteiktā kaitējuma kompensācija 

EUR 242 335,71 pilnā apmērā ir piedzīta tikai no J.T. un tiesai šajā kriminālprocesā nav 

likumīga pamata pieteikto kaitējuma kompensāciju atkārtoti pilnā apmērā piedzīt no J.S. un 

A.T. 

 Izskatot VID kasācijas sūdzību, Augstākā tiesa ar 2016.gada 21.novembra lēmumu 

pirmās instances tiesas spriedumu atcēla pilnībā un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai, norādot uz 

KPL 350.panta pārkāpumu un atzīmējot, ka Augstākā tiesa jau 2015.gada 9.aprīļa lēmumā lietā 

SKK-24/2015 norādījusi, ka, ja kriminālprocesā persona tiek atzīta par vainīgu noziedzīgā 

nodarījumā, ko viņa ir izdarījusi kopā ar notiesātajiem citā kriminālprocesā, tad no viņas tiek 

piedzīts mantisks zaudējums un jautājums par visu personu solidāru atbildību izlemjams KPL 

651.panta kārtībā.55  

Savukārt kriminālprocesā G. apsūdzībā Alūksnes rajona tiesa ar 2017.gada 16.oktobra 

spriedumu, atzīstot apsūdzēto par vainīgu mēģinājumā izvairīties no nodokļu nomaksas, 

izbeidza kriminālprocesu daļā par Valsts ieņēmumu dienesta pieteikto kaitējuma kompensāciju 

valsts labā, par ko apelācijas sūdzību iesniedza Valsts ieņēmumu dienests.  

Vidzemes apgabaltiesa ar 2018.gada 5.novembra spriedumu atcēla Alūksnes tiesas 

2017.gada 16.oktobra spriedumu daļā, ar kuru nolemts izbeigt kriminālprocesu daļā par Valsts 

 
53 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 10.maija lēmums lietā SKK-J-287/2017 (12507000315). 
54 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 17.decembra lēmums lietā SKK-577/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:12.17.15830012512.5.L). 
55 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 21.novembra lēmums lietā SKK-0713-16 

(1583014710). 
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ieņēmumu dienesta pieteikto kaitējuma kompensāciju valsts labā, atzīstot, ka Valsts ieņēmumu 

dienesta pirmstiesas kriminālprocesā pieteiktā kaitējuma kompensācija no G. nav piedzenama, 

jo pirmās instances tiesā Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve pieteikto kaitējuma kompensāciju 

neuzturēja, paskaidrojot, ka SIA [X] valstij nodarīto zaudējumu atlīdzinājis pilnā apmērā 

administratīvā procesa ietvaros un līdz ar to nepastāv valsts budžetam neatlīdzināts kaitējums.56 

Kļūdaini jautājums par kaitējuma kompensācijas noteikšanu risināts ar kriminālprocesā 

B. apsūdzībā, kurš ar Valmieras rajona tiesas 2016.gada 25.oktobra spriedumu atzīts par 

vainīgu KL 207.panta otrajā daļā un 218.panta otrajā daļā paredzētajos noziedzīgajos 

nodarījumos.. No B. valsts labā piedzīti 52 494,17 eiro (36 893,11 lati). Ar Vidzemes 

apgabaltiesas 2018.gada 11.janvāra spriedumu B. atzīts par vainīgu KL 207.panta otrajā daļā 

paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, dodot jaunu par pierādītu atzītā noziedzīgā 

nodarījuma aprakstu, kas tiks analizēts citā apkopojumā, bet celtajā apsūdzībā saskaņā ar KL 

218.panta otro daļu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots. 

Augstākā tiesa, iztiesājot lietu kasācijas kārtībā, 2018.gada 5.jūnija lēmumā lietā SKK-

310/2018 atzinusi, ka apelācijas instances tiesas spriedums atceļams daļā par kaitējuma 

piedzīšanu valsts labā, jo pirmās instances tiesa motīvu daļā secinājusi, ka zaudējumi 

cietušajam radās apsūdzētā prettiesisko darbību rezultātā, izdarot divus noziedzīgus 

nodarījumus, kas paredzēti KL 207.panta otrajā daļā un 218.panta otrajā daļā. Apelācijas 

instances tiesa attaisnojusi B. apsūdzībā saskaņā ar KL 218.panta otro daļu un atzinusi ka 

zaudējumi valstij tika nodarīti, izdarot KL 207.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu. Taču, atstājot negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu daļā par kaitējuma 

kompensācijas piedzīšanu, tiesa neesot vērtējusi to apstākli, ka pirmās instances tiesa kaitējuma 

kompensāciju piedzina sakarā ar zaudējumiem, kas tika nodarīti divu noziedzīgu nodarījumu 

rezultātā, tādējādi pieļaujot pretrunīgus secinājumus.57  

Izpētītajos nolēmumos risināts arī jautājums par kaitējuma kompensācijas noteikšanu 

gadījumos, kad kriminālprocess izbeigts sakarā ar kriminālatbildības noilgumu. 

Piemēram, ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2016.gada 31.maja spriedumu izbeigts 

kriminālprocess pret D. un C. apsūdzībā KL 20.panta ceturtajā daļā un 218.panta otrajā daļā 

paredzētajā noziegumā. Kaitējuma kompensāciju nolemts nenoteikt. Ar Rīgas apgabaltiesas 

2017.gada 14.marta spriedumu pirmās instances tiesas spriedums atcelts daļā par kaitējuma 

kompensācijas nenoteikšanu un Valsts ieņēmuma dienesta pieteikums apmierināts. Par šo 

spriedumu kasācijas sūdzības iesnieguši B. un C., lūdzot atcelt to daļā par kaitējuma 

kompensācijas noteikšanu, ievērojot to, ka tiesa nav taisījusi notiesājošu spriedumu, bet 

kriminālprocesu izbeigusi sakarā ar noilgumu. 

Augstākā tiesa ar 2017.gada 7.jūlija lēmumu lietā SKK-401/2017 atzina, ka Rīgas 

apgabaltiesas spriedums atstājams negrozīts, jo apelācijas instances tiesa konkrētajā 

kriminālprocesā pareizi tulkojusi un piemērojusi Kriminālprocesa likuma 353.panta pirmās 

daļas 1.punktu. Izskatot lietu tiesai, pirms lemt par kriminālprocesa izbeigšanu noilguma 

sakarā, ir jākonstatē, vai šī persona ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, kas satur visas 

nepieciešamās un obligātās konkrētā Krimināllikuma pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 

 
56 Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 5.novembra spriedums lietā NrKA05-0063-

18/13 (ECLI:LV:VAT:2018:1105.15830500711.4.S). 
57 Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2018.gada 5.jūnija lēmums lietā SKK-310/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0605.15830112308.2L). 
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sastāva pazīmes. Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka pirmās instances tiesa, pārbaudot un 

izvērtējot pierādījumus lietā, apsūdzēto vainu atzina par pierādītu. Izvērtējot apelācijas 

instances tiesas spriedumā izteikto atziņu: “Pie apstākļiem, kad kriminālprocess pret 

apsūdzētajiem izbeigts uz nereabilitējošiem apstākļiem, un tiesa spriedumā ir atzinusi 

apsūdzēto vainu viņiem inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā par pierādītu, tai no 

Kriminālprocesa likuma 353.panta pirmās daļas 1.punkta jēgas izriet, ka apsūdzētajiem ir 

pienākums samaksāt kompensāciju cietušajam”, Augstākā tiesa atzina, ka apelācijas instances 

tiesa, izskatot lietu un apmierinot Valsts ieņēmumu dienesta pieteikto kaitējuma kompensāciju, 

nav pieļāvusi Krimināllikuma vai Kriminālprocesa likuma pārkāpumu šā likuma 574., 

575.panta izpratnē.58   

Citā krimināllietā ar Rīgas apgabaltiesas  2018.gada 10.aprīļa spriedumu  kriminālprocess 

pret B., C. un D. apsūdzībā saskaņā ar KL 177.panta trešo daļu izbeigts. Apelācijas instances 

tiesa konstatēja, ka B. izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, 

bet C. un D. izdarīja šā noziedzīgā nodarījuma atbalstīšanu. Kriminālprocess izbeigts, 

konstatējot kriminālatbildības noilgumu. Kaitējuma kompensāciju nolemts nenoteikt. 

Par apelācijas instances tiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis Valsts ieņēmumu 

dienests, lūdzot atcelt spriedumu daļā par VID pieteiktās kaitējuma kompensācijas 

nenoteikšanu, jo, ņemot vērā, ka kriminālprocess pret visiem apsūdzētajiem izbeigts 

nereabilitējošu apstākļu dēļ, tiesai nesot bijis pamata nenoteikt Valsts ieņēmumu dienesta 

pieteikto kaitējuma kompensāciju un uzlikt papildu slogu (uzdevumu) cietušajam prasīt 

kaitējuma atlīdzināšanu civiltiesiskā kārtībā. Augstākā tiesa ar 2018.gada 23.novembra lēmumu 

lietā SKK-514/2018 atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par kriminālprocesa izbeigšanu 

pret B., C. un D. apsūdzībā saskaņā ar KL 177.panta trešo daļu un kaitējuma kompensācijas 

nenoteikšanu, atceltajās daļās lietu nosūtot jaunai izskatīšanai. 

Kasācijas instances tiesa norādīja, ka Rīgas apgabaltiesa sprieduma motīvu daļā atzinusi, 

ka B. izvairījās no nodokļu nomaksas, bet C. un D. atbalstīja izvairīšanos no nodokļu 

nomaksas, nodarot valstij zaudējumu lielā apmērā. Tāpat tiesa secinājusi, ka KL 218.panta 

otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums likuma redakcijā uz noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanas brīdi klasificējams kā mazāk smags noziegums. Konkrētajā lietā noziegums izdarīts 

līdz 2006.gada 15.februārim un līdz brīdim, kad apsūdzētajiem B., C. un D. uzrādīta apsūdzība, 

no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīža bija pagājuši vairāk kā 5 gadi, līdz ar to, 

pamatojoties uz KL 56.panta pirmās daļas 3.punktu, Kriminālprocesa likuma 481.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 377.panta pirmās daļas 3.punktu, tiesa atzinusi, ka kriminālprocess šajā daļā 

izbeidzams noilguma dēļ.  

Savukārt no apelācijas instances tiesas sprieduma rezolutīvās daļas izriet, ka tiesa 

izbeigusi kriminālprocesu nevis apsūdzībā saskaņā ar KL 218.panta otro daļu pret B. un 

20.panta ceturto daļu un 218.panta otro daļu pret C. un D., bet gan pret B., C. un D. apsūdzībā 

saskaņā ar KL 177.panta trešo daļu, kā to bija konstatējusi pirmās instances tiesa, tāpēc 

atzīstams, ka apelācijas instances tiesas sprieduma motīvu daļa ir pretrunā ar sprieduma 

rezolutīvo daļu un pretrunīgu spriedumu nevar atzīt par tiesisku un pamatotu.  

Attiecībā par Valsts ieņēmumu dienesta pieteikto kaitējuma kompensāciju apelācijas 

instances tiesa nolēmusi kaitējuma kompensāciju nenoteikt, pamatojot ar to,  ka 

 
58 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 7.jūlija lēmums lietā SKK-401/2017 (12507001511). 
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kriminālprocess tiek izbeigts. Šajā sakarībā kasācijas instances tiesa norādījusi, ka 1) apelācijas 

instances tiesa ir atzinusi, ka B. vaina KL 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanā un B. un C. vaina KL 20.panta ceturtajā daļā un 218.panta otrajā daļā 

paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā ir pierādīta un apsūdzētie nodarījuši valstij liela 

apmēra zaudējumu – 94 042,40 latu (133 810,28 eiro); 2) Kriminālprocesa likuma 1.pants 

noteic, ka Kriminālprocesa likuma mērķis ir noteikt tādu kriminālprocesa kārtību, kas 

nodrošina efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu 

noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē; 3) Kriminālprocesa likuma 

350.panta otrā daļa noteic, ka kompensācija ir krimināltiesisko attiecību noregulējuma 

elements, ko apsūdzētais samaksā brīvprātīgi vai uz tiesas nolēmuma pamata, un šo pienākumu 

saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 353.panta pirmās daļas 1.punktu var uzlikt pilngadīgajam 

apsūdzētajam, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.  

Kasācijas instances tiesa tāpat norādījusi uz Kriminālprocesa likuma 481.panta trešajā 

daļā noteikto, ka lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu izlemj par piemēroto drošības 

līdzekli, kaitējuma atlīdzināšanas un iespējamās mantas konfiskācijas nodrošināšanas 

pasākumiem, citiem procesuālajiem piespiedu līdzekļiem, kā arī par lietiskajiem 

pierādījumiem. Tulkojot iepriekš norādītās normas, tiesa nonākusi pie atziņas, ka KPL 

481.panta trešajā daļā nav dots izsmeļošs uzskaitījums jautājumiem, kas tiesai izlemjami 

kriminālprocesā konkrētajā lietā, kas jau pausta Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 

2017.gada 7.jūlija lēmumā lietā SKK-401/2017, krimināllieta Nr.12507001511, atzīstot par 

kļūdainu atziņu, ka, izbeidzot tiesā kriminālprocesu sakarā ar noilgumu, no apsūdzētajām 

personām nevar piedzīt kaitējuma kompensāciju.59 

 

1.5. Krimināllikuma 218. un 177.pantā paredzēto noziegumu norobežošana 

 

Jau minētajā Augstākās tiesas prakses apkopojumā krimināllietās par izvairīšanos no 

nodokļu nomaksas tika atzīmēta nevienveidīga pieeja, norobežojot izvairīšanos no nodokļu vai 

tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kas kvalificējama saskaņā ar KL 218.pantu, un 

krāpšanu nodokļu un nodevu iekasēšanas jomā, kuras pazīmes norādītas KL 177.pantā. 

Jāpiezīmē, ka šis jautājums tika aktualizēts jau iepriekš, veicot prakses apkopojumu lietās par 

krāpšanu. Apspriedusi tiesu prakses apkopojumu lietu izskatīšanā par krāpšanā apsūdzētām 

personām, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas 

tiesnešu kopsapulce saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 49.1 panta trešo daļu, nolūkā nodrošināt 

vienveidību tiesību normu piemērošanā, 2009.gada 22.maija lēmuma 30.punktā izskaidroja: 

„KL 177. un 218.pantā paredzētie noziedzīgie nodarījumi neveido noziedzīgu nodarījumu 

ideālo kopību. Gadījumā, ja vainīgā persona ir izvairījusies no nodokļu vai nodevu samaksas, 

kā arī, maldinot Valsts ieņēmumu dienestu vai citu institūciju, kas administrē nodevu vai 

nodokļu iekasēšanu, pieprasījusi it kā pārmaksāta nodokļa/nodevas atmaksu, izdarītais 

 
59 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 23.novembra lēmums lietā SKK-514/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1123.15830101307.2.L). 
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kvalificējams kā krāpšana (KL 177.pants) un izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas (KL 218. pants) reāla kopība.”60  

Secinot, ka tiesu prakse šo kategoriju lietās ir atšķirīga, Augstākā tiesa atzina par 

nepieciešamu 2013.gada 26.marta lēmumā  lietā Nr.3/201361 sniegt skaidrojumu par KL 177. 

vai 218 panta piemērošanu gadījumā, kad nodarījums saistīts ar nenotikušiem darījumiem, par 

kuriem aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis un Valsts ieņēmumu dienestam sniegtas 

nepatiesas ziņas, nepamatoti iekļaujot priekšnodokļa sastāvā pievienotās vērtības nodokļa 

summas par nenotikušajiem darījumiem. Ņemot vērā šā skaidrojuma nozīmi vienveidīgas 

izpratnes veidošanā, nepieciešams atgādināt šis Senāta atziņas. 

Augstākā tiesa akcentēja, ka „būtiska atšķirība, kas norobežo šos divus noziedzīgos 

nodarījumus ir tā, ka, izdarot Krimināllikuma 177.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, 

vainīgā persona iegūst svešu mantu. Savukārt, izdarot Krimināllikuma 218.pantā paredzēto 

nodarījumu, vainīgās personas darbība vai bezdarbība ir vērsta uz to, lai nemaksātu nodokļus, 

iegūtu tiesības uz nodokļu samazināšanu, pārmaksātā nodokļa izmantošanu, sedzot nākamajos 

taksācijas periodos valsts budžetā maksājamo nodokļu summas vai citu nokavēto maksājumu 

veikšanai, t. i., savu mantu nenodotu citam.”  

No tālākā lēmuma izklāsta izriet šādi skaidrojumi: Pirmkārt, atbilstoši likuma „Par 

pievienotās vērtības nodokli” 1.panta 7.punktā noteiktajam, ka ar pievienotās vērtības nodokli 

apliekama persona, kura veic saimniecisko darbību, gadījumos, kad saimnieciskā darbība 

netiek veikta, bet noslēgti tikai fiktīvi darījumi, netiek apdraudētas valsts tautsaimniecības 

intereses nodokļu iekasēšanas jomā, jo nav iespējams nodoklis no neeksistējoša darījuma, un 

līdz ar to pie attiecīgiem apstākļiem personas darbības kvalificējamas saskaņā ar 

Krimināllikuma 177. panta attiecīgo daļu. 

Otrkārt, gadījumos, ja uzņēmums, kas ir reģistrēts kā pievienotās vērtības maksātājs, ne 

tikai slēdz fiktīvus darījumus, bet arī reāli veic saimniecisko darbību, bet deklarācijās norāda 

priekšnodoklī atskaitāmās summas saistībā ar fiktīviem darījumiem, pie nodarījuma juridiskā 

izvērtējuma jāņem vērā arī likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta otrajā daļā, 1. 

panta 9.punktā, 10.panta pirmajā daļā, 12.panta 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9 daļā 

noteikto, kas ir pievienotās vērtības nodoklis, priekšnodoklis un nodokļu pārmaksa, no kā 

secināms, ka priekšnodokļa atskaitīšanas būtība ir savu ar nodokli apliekamo darījumu 

nodrošināšana. Ja uzņēmums veic saimniecisko darbību un slēdz reālus darījumus, turpmāk 

iespējama izvairīšanās no nodokļu nomaksas uz tā rēķina, ka priekšnodoklis atskaitīts par 

nenotikušiem darījumiem. 

Treškārt, ja saistībā ar fiktīviem darījumiem izveidojušos nodokļu pārmaksu persona 

pieprasījusi atmaksāt vai izmantojusi likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 12 panta 12.6, 

12.9 daļā minētajos gadījumos tiesības saņemt pārmaksāto nodokļa summu, tad nodarījums par 

naudas summas iegūšanu par pārmaksāto nodokli jākvalificē arī saskaņā ar Krimināllikuma 

177. panta attiecīgo daļu kā pabeigts vai nepabeigts noziedzīgais nodarījums, ņemot vērā 

vainīgās personas nodoma realizēšanas pakāpi, jo šādos gadījumos vainīgās personas darbības 

 
60 Par lietu izskatīšanu par krāpšanu apsūdzētām personām: Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un 

Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu 2009. gada 22. maija kopsapulces lēmums. Pieejams^ 

at.gov.lv/lv/judikatura/tiesnesu-kopsapulcu-lemumi. 
61 Augstākās tiesas Senāta 2013.gada 26.marta lēmuma lietā SKK-3/2013 (112500076091). 
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ir izgājušas ārpus Krimināllikuma 218. panta otrās daļas aizsargātām interesēm, nodokļu 

iekasēšanas jomas un tāpēc nodarījums jākvalificē kā krāpšana. 

Augstākā tiesa arī 2013.gada 30.aprīļa lēmumā lietā SKK-11/2013 atkārtoti norādījusi 

kritērijus abu iepriekš minēto noziegumu nošķiršanai, proti: „ja uzņēmums veic saimniecisko 

darbību, ir iespējama izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, atskaitot no 

budžetā maksājamās summas priekšnodokli par faktiski notikušajiem darījumiem. Savukārt 

gadījumos, kad saimnieciskā darbība netiek veikta, bet, pamatojoties uz faktiski nenotikušiem 

darījumiem norādītais priekšnodoklis, piemēram, tiek saņemts atpakaļ kā pārmaksātais 

nodoklis, valsts intereses nodokļu iekasēšanas jomā netiek apdraudētas, bet ir pamats izvērtēt, 

vai nav notikusi krāpšana.”62 

Arī šā pētījuma gaitā konstatēti atsevišķi gadījumi, kad KL 218. un 177.pantā paredzēto 

noziedzīgo norobežošana ir radījusi zināmas grūtības. 

Tā, piemēram ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 20.jūnija 

spriedumu B. un D. atzīti par nevainīgiem un attaisnoti apsūdzībā saskaņā ar KL 20.panta 

ceturto daļu, 177.panta trešo daļu, C. atzīts par nevainīgu apsūdzībā saskaņā ar KL 177.panta 

trešo daļu. Rīgas apgabaltiesa ar 2017.gada 14.septembra spriedumu atcēla pirmās instances 

tiesas spriedumu pilnībā un atzina B. par vainīgu par to, ka viņš organizēja mēģinājumu ar viltu 

iegūt tiesības uz svešu mantu lielā apmērā, savukārt C. un D. atzīti par vainīgiem mēģinājuma 

iegūt ar viltu tiesības uz mantu lielā apmērā atbalstīšanā.  

Augstākā tiesa ar 2018.gada 5.aprīļa lēmumu lietā SKK-64/201863, atceļot apelācijas 

instances tiesas spriedumu par B., C. un D. atzīšanu par vainīgiem un sodīšanu par līdzdalību 

mēģinājumā iegūt svešu mantu lielā apmērā, norādīja, ka apelācijas instances tiesas spriedums 

nav tiesisks un pamatots, jo tiesa, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu, nepareizi piemērojusi 

Krimināllikuma 177.pantu. No apelācijas instances tiesas spriedumā sniegtā pierādītā 

noziedzīgā nodarījuma apraksta esot redzams, ka tiesas konstatētie lietas faktiskie apstākļi 

neatbilst noziedzīga nodarījuma kvalifikācijai saskaņā ar KL 177.pantu, t.i., nav konstatētas šī 

noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses pazīmes, un ne katrā gadījumā fiktīvu darījumu 

rezultātā priekšnodoklī atskaitītās naudas summas liecina par krāpšanu. Augstākā tiesa tāpat 

atgādināja, ka kritēriji, lai nošķirtu gadījumus, kad noziedzīgais nodarījums jākvalificē saskaņā 

ar KL 177. vai 218.pantu, norādīti 2013.gada 26.marta lēmumā lietā SKK-3/2013 

(11250007609) un atkārtoja tos.  

Ar Liepājas tiesas 2017.gada 18.oktobra spriedumu F. atzīts par vainīgu un sodīts saskaņā 

ar KL 177.panta trešo daļu par to, ka viņš, būdams SIA [X] prokūrists ar tiesībām pārstāvēt 

kapitālsabiedrību vienpersoniski un atbildīgais par likumos noteikto nodokļu nomaksu valsts 

budžetā, apzinoties, ka pats darījumos nav piedalījies, ka darījumi faktiski nav notikuši un, lai 

radītu apliecinājumu darījumiem, parakstīja fiktīvas pavadzīmes par zivju un dažādu preču 

ieguvi no fiktīviem uzņēmumiem, iekļāva šīs pavadzīmes grāmatvedībā un šos datus 

atspoguļoja pievienotās vērtības nodokļu deklarācijās un to pielikumos – pārskatos par 

priekšnodokļa summām, nepamatoti uzrādīja un atskaitīja priekšnodokli par 2007.gada sešiem 

mēnešiem, tādējādi iegūstot ar viltu svešu mantu – no Valsts kases naudu Ls 189 194,12 (269 

198,98 eiro) apmērā.  

 
62 Augstākās tiesas Senāta 2013.gada 30.aprīļa lēmums lietā SKK-11/2013 (1583113805). 
63 Augstākās tiesas 2018.gada 5.aprīļa lēmums lietā SKK-64/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0405.158307195111.2.L). 
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Apelācijas instances tiesā F. aizstāvis lūdza pirmās instances tiesas spriedumu atcelt un 

taisīt jaunu attaisnojošu spriedumu, jo tiesa esot kļūdaini atzinusi, ka ir notikusi krāpšana, tā kā 

nedz spriedumā, nedz arī iztiesāšanas laikā netika atklāti tādi apstākļi, ka no valsts budžeta tiktu 

iegūti jebkādi finanšu līdzekļi. Tāpat kļūdaini atzīts, ka SIA nav veikusi saimniecisko darbību. 

Prokurors apelācijas instances tiesas sēdē iesniedza apsūdzības grozījumus, pārkvalificējot F. 

nodarījumu uz KL 218.panta otro daļu, norādot, ka pirmās instances tiesas spriedums nav  

tiesisks un pamatots, jo tiesa, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu, nepareizi piemērojusi KL 

177.pantu. 

Kurzemes apgabaltiesa ar 2018.gada 15oktobra spriedumu64 atzina, ka F. izdarījis KL 

218.panta otrajā daļā paredzēto izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nelikumīgi iegūstot tiesības 

uz nodokļu samazināšanu un nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā. Pamatojot noziedzīgā 

nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar KL 218.pantu, tiesa norādīja, ka atskaitāmais 

priekšnodoklis ir tā pievienotās vērtības nodokļa daļa, ko uzņēmējs drīkst atskaitīt no budžetā 

maksājamās pievienotās vērtības nodokļa summas taksācijas mēnesī, un F. rīkojies ar mērķi – 

iekļaut PVN deklarācijās priekšnodoklī darījumus, kuri faktiski nebija notikuši, tādējādi 

samazinot SIA pienākošos valsts budžetā maksājamo nodokļu summu. Tiesa tāpat atsaucās uz 

Augstākās tiesas Senāta 2013.gada 26.marta lēmumu lietā SKK-3/2013, kur norādīts, ka 

būtiska atšķirība, kas norobežo KL 177. un 218.pantā paredzētos noziedzīgos nodarījumus ir tā, 

ka, izdarot KL 177.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, vainīgā persona iegūst svešu 

mantu. Savukārt, izdarot KL 218.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, vainīgās personas 

darbība vai bezdarbība ir vērsta uz to, lai nemaksātu nodokļus, iegūtu tiesības uz nodokļu 

samazināšanu, pārmaksātā nodokļa izmantošanu, sedzot nākamajos taksācijas periodos valsts 

budžetā maksājamo nodokļu summas vai citu nokavēto maksājumu veikšanai, t.i., savu mantu 

nenodotu citiem. 

 

1.6. KL 218. un 217.pantā paredzēto noziegumu kopība 

 

Tā kā jebkāda ar nodokli apliekamo objektu slēpšana vai samazināšana sākotnēji ir 

saistīta ar nepatiesas informācijas iekļaušanu grāmatvedības dokumentos vai pārskatos, 

praktiski katrs izvairīšanās gadījums no nodokļu nomaksas ir saistīts ar grāmatvedības 

dokumentu, gada pārskatu, retāk ar statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas viltošanu 

vai slēpšanu. 

Analizējot Augstākās tiesas 2013.gada apkopojumā tiesu praksi lietās par izvairīšanos no 

nodokļu nomaksas, nācās konstatēt, ka tā nav vienveidīga, jo bija rodami gan tiesu nolēmumi, 

kad visas apsūdzētā darbības tika aptvertas tikai ar KL 218. pantu, gan arī tādi, kad tika veidota 

KL 218. un 217.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība.  

Vienveidīgu tiesu prakses nodrošināšanai, apkopojuma secinājumu 16.punktā tika 

norādīts,  ka analizējamajos gadījumos Krimināllikuma 218. un 217.pantā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu kopība nav jāveido, jo visas uz izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas izdarīšanu virzītās darbības veido atsevišķu (vienotu) noziedzīgu 

nodarījumu, kas arī atbilst Krimināllikuma 23.panta pirmajā daļā noteiktajam, ka atsevišķu 

 
64 Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 15.oktobra spriedums lietā KA02-0114-18/13 

(ECLI:LV:KUAT:1015.15830300509.2.S). 
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(vienotu) noziedzīgu nodarījumu var veidot vairāki savstarpēji saistīti noziedzīgi nodarījumi, 

kurus aptver vainīgās personas vienots nodoms un kuri atbilst tikai viena noziedzīga 

nodarījuma sastāva pazīmēm. 

Lai arī šoreiz izpētītajos prakses materiālos KL 218. un 217.pantā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu kopība konstatēta tikai divos gadījumos, taču kvalifikācijas risinājumi tajos ir 

atšķirīgi. 

Tā ar Rēzeknes tiesas 2013.gada 28.decembra spriedumu C. atzīta par vainīgu un sodīta 

par to, ka viņa izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumu lielā apmērā. Nolūkā 

samazināt SIA [X] valsts budžetā nomaksai paredzēto pievienotās vērtības nodokli, viņa, 

būdama atbildīga par grāmatvedības kārtošanu, uzņēmuma grāmatvedības reģistrā iekļāva 

dokumentus, kas satur nepatiesas ziņas par neesošiem fiktīviem ar pievienotās vērtības nodokli 

apliekamiem darījumiem, sistemātiski sastādīja, parakstīja un nosūtīja Valsts ieņēmumu 

dienestam pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un pārskatus par pievienotās vērtības 

nodokļa summām, kas iekļautas deklarācijās, norādot nepamatoti palielināto no budžeta 

atmaksājamo vai uz nākamo taksācijas periodu attiecināmo priekšnodokļa summu 98 435,89 

euro apmērā un samazinot valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli 51 603,62 

euro apmērā. 

Tāpat pirmās instances tiesa atzinusi, ka C. viltoja uzņēmumam likumā noteiktos 

grāmatvedības dokumentus, kas kvalificēts saskaņā ar KL 217.panta otro daļu, proti, būdama 

atbildīga par grāmatvedības kārtošanu, sastādīja un iekļāva sava uzņēmuma grāmatvedības 

reģistros dokumentus par izdomātiem (fiktīviem) saimnieciskiem darījumiem, lai pievienotās 

vērtības nodokļa deklarācijā un pārskatā par priekšnodokļa summām norādītu patiesībai 

neatbilstošas ziņas par sava uzņēmuma priekšnodokli.  

Krimināllieta vēl divreiz skatīta apelācijas instances tiesā un divreiz kasācijas instances 

tiesā, taču jautājums par C. nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar KL 217.panta otro daļu 

aktualizēts netika. Un tikai ar 2018.gada 1.marta spriedumu Latgales apgabaltiesa atzina C. par 

nevainīgu viņai celtajā apsūdzībā par KL 217.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanu un attaisnoja, nekonstatējot noziedzīga nodarījuma sastāvu. Tiesa 

norādīja, ka C. celtajā apsūdzībā saskaņā ar KL 218.panta otro daļu un 217.panta otro daļu 

norādīti vieni un tie paši apstākļi un noziedzīgu nodarījumu reāla kopība nebija jāveido.65 

Savukārt līdzīgā situācijā, kad A. atzīts par vainīgu izvairīšanās no nodokļu nomaksas 

izdarīšanā, samazinot ar nodokli apliekamo objektu, organizēšanā un mēģinājuma izkrāpt svešu 

mantu atbalstīšanā, kas cita starpā izpaudās nepatiesu informāciju saturošu dokumentu – 

līgumu, nodokļu rēķinu, pieņemšanas-nodošanas aktu sagatavošanā, tāpat atzīts par vainīgu arī 

KL 217.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, norādot, ka viņš viltoja 

grāmatvedības dokumentus, un uzskaitot tādas pašas darbības.66    

 

1.7. Procesuālie pārkāpumi kā iemesls spriedumu atcelšanai 

 

 
65 Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 1.marta spriedums lietā Nr.KA03-0009-18 

(ECLI:LV:LAAT:2018:0301.15830604408.1.S).  
66 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 30.maija spriedums lietā Nr.K30-0256-19/22 

(ECLI:LV:RVPT:2019:0530.15830717811.4.S).  
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Pētījuma gaitā konstatēta virkne pirmās un apelācijas instances tiesas spriedumu, kuri 

sakarā ar kriminālprocesuālo normu priekšrakstu neievērošanu atcelti ar augstākstāvošas 

instances tiesas nolēmumiem, Tā kā tas saistīts ar krimināltiesisko attiecību taisnīgu 

noregulējumu, nepieciešams īsumā uz šiem pārkāpumiem norādīt, protams, respektējot to, ka 

pierādījumu pārbaudi un izvērtējumu veic tiesas. kas izskata lietas pēc būtības. 

Tā, piemēram, ar Kurzemes apgabaltiesas 2018.gada 16.maija spriedumu lietā KA02-

0096-18/1467 D. atzīts par nevainīgu apsūdzībā saskaņā ar KL 218.panta otro daļu un attaisnots, 

atzīstot, ka apsūdzētajam celtā apsūdzība un pirmās instances tiesas sniegtais noziedzīgā 

nodarījuma apraksts nesatur KL 218.pantā paredzētā NN sastāva visu pazīmju aprakstu. 

Noraidot Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību un atstājot apelācijas instances 

tiesas spriedumu negrozītu, Augstākā tiesa 2018.gada 29.novembra lēmumā lietā SKK-

449/2018 piekrita apelācijas instances tiesas atzinumam, norādot, ka D. celtā apsūdzība ir 

nekonkrēta, norādīts dažāda laika periods. kad  apsūdzētais izvairījies no vienu un to pašu 

nodokļu un nodevu nomaksas, nav konkretizēts laika periods, kādā D. izvairījies no katra 

nodokļa un nodevas nomaksas, krimināllietā nav veikts audits, lai iegūtu konkrētas ziņas par D. 

izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tāpat tika atgādināts, ka Augstākā tiesa jau vairākkārt 

iepriekš ir norādījusi, ka KPL 405.pants, kurā norādītas prasības apsūdzības saturam, jāaplūko 

kopsakarā ar KPL 20.panta pirmo daļu, kas paredz personas tiesības uz aizstāvību, proti, 

apsūdzībai jābūt tādai, lai apsūdzētā persona varētu zināt ne tikai par kāda noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu tā tiek apsūdzēta, bet  arī kādas konkrēti un kādos apstākļos izdarītas 

darbības tai tiek inkriminētas uzrādītās apsūdzības ietvaros (AT Senāta 2009.gada 21.oktobra 

lēmums lietā SKK-520/2009; 2011.gada 28.janvāra lēmums lietā  SKK-22/2011; 2011.gada 

28.decembra lēmums lietā SKK-690/2011). Minētais nosacījums ietver sevī prasību arī par 

apsūdzības konkrētību. Apsūdzībai jābūt tādai, kas pilnībā ļauj izprast tās būtību, nemeklējot 

papildu izskaidrojumus krimināllietas materiālos. Augstākā tiesa esot pilnībā pievienojusies 

tiesību doktrīnā paustajam viedoklim, ka apsūdzībai jābūt tādai, kas atbilstu KPL 527.panta 

pirmajā daļā iekļautajai norādei par notiesājoša sprieduma saturu, kur noziedzīga nodarījuma 

faktiskie  apstākļi tiek definēti kā “noziedzīgā nodarījuma apraksts”, minot noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanas laiku un vietu, izdarīšanas veidu, apsūdzētā vainas formu, motīvus un 

šā nodarījuma sekas, ciktāl tos iespējams noskaidrot.68  

Atceļot Rīgas apgabaltiesas 2015.gada 21.septembra spriedumu krimināllietā O.V. 

apsūdzībā KL 218.panta otrajā daļa paredzētajā noziegumā, Augstākā tiesa 2016.gada 31.marta 

lēmumā SKK-0095/2016, 11810020604 norādīja uz pieļautajiem KPL 511.panta otrās daļas, 

512.panta pirmās daļas, 527.panta pirmās daļas, 564.panta astotās daļas pārkāpumiem, jo 

apelācijas instances tiesas spriedumā izklāstīts apsūdzētajam pirmstiesas kriminālprocesā celtās 

apsūdzības saturs un prokurora tiesas sēdē uzturētā apelācijas protesta saturs, izklāstīti 

pierādījumi, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi par apsūdzētā vainīgumu pirmstiesas 

kriminālprocesā inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā, motivēts viņam nosakāmais sods, taču 

spriedumā nav sniegts tiesas pierādītā noziedzīgā nodarījuma apraksts - notiesājoša sprieduma 

 
67 Kurzemes apgabaltiesas 2018.gada 16.maija spriedums lietā Nr.KA02-0096-18/14 

(ECLI:LV:KUAT:2018:0516.1583006416.2.S). 
68 Augstākās tiesas Senāta 2018.gada 29.novembra lēmums lietā SKK-449/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1129.1583006416.3.L). 
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būtiska sastāvdaļa, kas atspoguļo tiesas atzinumu par to, kādu noziedzīgo nodarījumu 

apsūdzētais ir izdarījis.69  

Ar Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 14.maija spriedumu D. atzīts par vainīgu KL 

218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu 

nosacīti. Kurzemes apgabaltiesa, iztiesājot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar apelācijas protestu, 

ar 2019.gada 4.marta spriedumu pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par KL 55.panta 

nosacījumu piemērošanu, par ko apsūdzētais un viņa aizstāvji iesnieguši kasācijas sūdzības, 

lūdzot atcelt spriedumu daļā par noteikto sodu, bet aizstāvis vēl arī par noziedzīgā nodarījuma 

kvalifikāciju, objektīvās puses esību un nodarījuma pabeigtību.  

Augstākā tiesa ar 2019.gada 13.jūnija lēmumu lietā SKK-369/2019, atzīstot par 

nepieciešamu pārsniegt apsūdzētā un viņa aizstāvju kasācijas sūdzībās izteikto prasību apjomu, 

jo konstatē tādu Kriminālprocesa likuma pārkāpumu, kas nav norādīts sūdzībās un novedis pie 

nelikumīga nolēmuma, proti, Kurzemes apgabaltiesas 2019.gada 4.marta pilno tiesas 

spriedumu nav parakstījis viens no tiesnešiem, kurš piedalījies lietas iztiesāšanā, kas neatbilst 

KPL 523.panta otrajā daļā noteiktajam, ka spriedumu paraksta visi tiesneši, kas piedalījušies 

iztiesāšanā. Tāpat tika norādīts, ka Augstākā tiesa jau iepriekš 2010.gada 7.janvāra lēmumā 

lietā SKK-12/2010 (11819000804) atzinusi, ka neparakstīts spriedums ir nederīgs procesuāls 

dokuments, bet sprieduma neatbilstība KPL 523.panta nosacījumiem ir Kriminālprocesa likuma 

būtisks pārkāpums, kas ir pamats apelācijas instances tiesas sprieduma atcelšanai un lietas 

nosūtīšanai jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.70  

Nereti līdz ar norādi uz dažādu kriminālprocesuālo normu pārkāpumiem, minēta KPL 

564.panta ceturtās daļas priekšrakstu neievērošana par apelācijas instances tiesas nolēmuma 

saturu, proti, ka nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances tiesas atzinums par 

apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko noskaidrojusi apelācijas instances 

tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas 

instances tiesa noraidījusi kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās.71 

Atzīmējams arī spriedums, kurā Augstākā tiesa konstatējusi Kriminālprocesa likuma 12. 

un 15.pantā ietverto kriminālprocesa pamatprincipu pārkāpumu..  

Ar Daugavpils tiesas 2015.gada 8.decembra spriedumu B atzīts par nevainīgu apsūdzībā 

saskaņā ar KL 218.panta otro daļu un attaisnots. Ar Latgales apgabaltiesas 2017.gada 7.marta 

spriedumu pirmās instances tiesas spriedums atcelts un B. atzīts par vainīgu KL 218.panta 

otrajā daļā paredzētajā nozieguma, piedzenot Valsts ieņēmumu dienesta labā 649,437,11 euro. 

Par Latgales apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētais, pamatojot 

 
69Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 31.marta lēmums lietā SKK-0095/2016  (11810020604). 
70 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 13.jūnija lēmums lietā SKK-369/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0613.15830010413.4.L). 
71

 Skat., piemēram, Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 31.oktobra lēmums lietā SKK-373/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1031.15830020813.4.L); Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 30.oktobra 

lēmums lietā SKK-404/2018 (ELI:LV:AT:2018:1030.15830400611.2.L); 2018.gada 2.februāra lēmums lietā 

SKK-34/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0202.15830022112.2.L); 2017.gada 30.maija lēmums lietā SKK-60/2017 

(15830000615); 2017.gada 2.februāra lēmums lietā SKK-0020-17 (15830102907). 2016.gada 14.jūnija lēmums 

lietā SKK-106/2016 (15830610108).  
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izteikto lūgumu to atcelt ar sprieduma neatbilstību Kriminālprocesa likuma 511. un 512.panta 

prasībām.   

Augstākā tiesa ar 2018.gada 9.februāra lēmumu lietā SKK-5/2018 atzina, ka Latgales 

apgabaltiesas spriedums atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai, secinot, ka apelācijas 

instances tiesa nav nodrošinājusi starptautiski atzīto principu ievērošanu, atzīstot par 

pamatotām kasācijas sūdzībā izteiktās šaubas par taisnīgas tiesas nodrošināšanu konkrētas lietas 

iztiesāšanā. Augstākās tiesas lēmumā norādīts uz Kriminālprocesa likuma 12.pantu, kas noteic, 

ka kriminālprocesu veic, ievērojot starptautiski atzītās cilvēktiesības, un šā likuma 15.pantu, no 

kura izriet, ka ikvienam ir tiesības uz lietas izskatīšanu taisnīgā, objektīvā un neatkarīgā tiesā. 

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija 6.pants noteic, ka ikvienam ir tiesības, 

nosakot civilo tiesību un pienākumu vai viņam izvirzītās apsūdzības pamatotību, uz taisnīgu un 

atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā likumā noteiktā tiesā. 

Augstākā tiesa tāpat norādījusi, ka tiesības uz taisnīgu tiesu, kas nostiprinātas Latvijas 

Satversmes 92.pantā, ir vienas no būtiskākajām pamattiesībām, jo no šo tiesību pienācīgas 

nodrošināšanas lielā mērā ir atkarīga pārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība. 

Atsaucoties uz Eiropas Cilvēka tiesību konvencijas praktisko rokasgrāmatu (Reid K. A 

practitioner,s guide to the European Convention of Human Rights, 3rd ed. London: 

Sweet&Maxwell, 2008, p.68,69) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1979.gada 9.novembra 

spriedumu lietā Airey v. Ireland, pieteikums Nr.6289/73 un 1980.gada 13.maija spriedumu lietā 

Artico v. Italy, pieteikums Nr.6694/74, kasācijas instances tiesas lēmumā norādīts, ka tiesību uz 

taisnīgu tiesu garantijām ir jābūt efektīvām, praksē saprātīgi īstenojamām, ne teorētiskām. Arī 

vienas garantijas efektivitātes trūkums var novest pie visa procesa netaisnīguma un netaisnīga 

rezultāta. Turklāt, lai konstatētu tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu, nav būtiski noskaidrot, vai 

pārkāpums konkrētajā gadījumā tiešām novedis pie netaisnīga rezultāta. Tāpat taisnīgas tiesas 

garantijas prasa, lai iesniegtie pierādījumi tiktu pārbaudīti tieši, proti, lai to darītu tie tiesneši, 

kas iztiesā lietu. Ja kaut kādu iemeslu dēļ tiesas sastāvs mainās, jānodrošina, ka jaunā sastāva 

tiesneši paši pārbauda pierādījumus un iegūst pilnu informāciju par tiem. 

Konkrētajā krimināllietā Augstākā tiesa konstatējusi, ka tās iztiesāšanu 2016.gada 

15.novembrī apgabaltiesa uzsāka vienā sastāvā, kad pēc savākto materiālu pārbaudes un Valsts 

ieņēmumu dienesta pārstāvja uzklausīšanas, lietas iztiesāšana pēc prokurora lūgumu tika atlikta 

Iztiesāšana atsākta 2017.gada 27.janvārī citā sastāvā, to nepaziņojot un neizskaidrojot procesā 

iesaistītajām personām tiesības noraidīt tiesas sastāvu. Šajā tiesas sēdē uzklausītas tiesas 

debates, apsūdzētā pēdējais vārds un tiesa aizgājusi uz apspriežu istabu tiesas nolēmuma 

pieņemšanai, paziņojot, ka nolēmuma rezolutīvā daļa tiks pasludināta 2017.gada 30.janvārī. 

Šajā datumā tika nolasīts lēmums par tiesas izmeklēšanas atsākšanu lietā, pamatojot ar tiesas 

sastāva maiņu 2017.gada 27.janvāra tiesas sēdē, un nosakot nākamās tiesas sēdes laiku – 

2017.gada 6.marts, kad tiesa jau savā pirmatnējā sastāva, pretēji iepriekš norādītajam par tiesas 

izmeklēšanas atsākšanu, pārbaudīja iepriekš notikušo tiesas sēžu protokolus, apliecinājumus, ka 

prokurors, apsūdzētā aizstāve, Valsts ieņēmumu dienests ir saņēmuši tiesas 2017.gada 

30.janvāra lēmumu par tiesas izmeklēšanas atsākšanu, kā arī paziņojusi par Valsts ienākumu 

dienesta iesniegumu ar lūgumu par lietas izskatīšanu bez pārstāvja piedalīšanās, pārgāja pie 
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tiesas debašu noklausīšanās, kurās prokurors tikai atsaucās uz iesniegto apelācijas protestu, bet 

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis tiesas sēdē vispār nepiedalījās.72  

 

1.8. Soda noteikšana  

 

Jau minēts, ka KL 218.panta otrajā daļā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas vai par ienākumu peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu 

vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, soda ar 

brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 

piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un 

atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai 

tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem (sankcija 2012.gada 

13.decembra likuma redakcijā, spēkā no 2013.gada 1.aprīļa). Piespiedu darbu tiesa var noteikt 

uz laiku no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit stundām, savukārt naudas sods par smagu 

noziegumu, kāds ir paredzēts KL 218.panta otrajā daļā, ir noteikts no desmit līdz divu tūkstošu 

Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā. 

Veiktā analīze par 55 personām, kuras atzītas par vainīgām un sodītas par KL 218.panta 

otrajā daļā paredzētā nozieguma izdarīšanu, parādīja, ka nedaudz vairāk kā puse no 

apsūdzētajiem jeb 29 personas sodīta ar brīvības atņemšanu nosacīti,  nedaudz vairāk kā vienai 

trešdaļai notiesāto personu (16) piemērots naudas sods, bet piespiedu darbs piespriests 5 

personām un reāla brīvības atņemšana – arī 5 personām (Plašāka analīze skatāma 1. pielikumā.  

Sīkāk aplūkojot tos tiesu nolēmumus, kuros sniegts soda izvēles pamatojums, var secināt, 

ka lielākoties tajos izdarītas atsauces uz KL 35. un 46.pantu, tiek nodalīti soda veidu un mēru 

ietekmējošie apstākļi. Tai pat laikā jānorāda, ka pie soda veida izvēles arvien dominē ziņu par 

personību izvērtējums, bet attiecībā par noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu 

praktiski tiek norādīts tikai tas, kā izdarītais nodarījums ir klasificēts saskaņā ar KL 7.pantu, un 

ka ar to radīts zaudējums lielā apmērā, norādot summu. Ja ņem vērā, ka visiem apsūdzētajiem 

inkriminēts tieši KL 218.panta otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums, šāda noziedzīgā 

nodarījuma rakstura un radītā kaitējuma izvērtēšana ir uzskatāma par formālu. Kā liecina 

prakses piemēri, valstij nodarīto zaudējumu apmērs var būtiski atšķirties un tieši ietekmēt soda 

veida izvēli. Tā, piemēram, izvērtējot radīto kaitējumu, kas arī bija viens no nosacījumiem 

brīvības atņemšanas soda piespriešanai, tiesa pamatoti norādīja, ka valsts budžetam nodarītais 

mantiskais zaudējums pārsniedz lielu apmēru 45 reizes.73 

 No soda mēru ietekmējošajiem apstākļiem neiztrūkstošs atbildību mīkstinošais apstāklis 

ir saskaņā ar KL 47.panta otro daļu atzītā savas vainas atzīšana un nožēlošana un atsevišķos 

gadījumos radītā kaitējuma daļēja atlīdzināšana, savukārt atbildību pastiprinoši apstākļi 

visbiežāk netiek konstatēti. Ir arī gadījumi, kad netiek konstatēti nedz atbildību mīkstinošie, 

nedz pastiprinošie apstākļi, kad pie soda mēra noteikšanas vispār nav ko izvērtēt. 

 
72 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 9.februāra lēmums lietā SKK-5/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0209.15830020212.1.L). 
73 Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 6.augusta spriedums lietā Nr.KA03-0060-18 

(ECLI:LV:LAAT:2018:0806.15830020212.2.S). 
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Lai novērstu šādu situāciju. autoresprāt, būtu nepieciešams apspriest jautājumu par KL 

46.panta otrajā un trešajā daļā ietverto soda veida un mēra noteikšanas kritēriju pārdali, proti, 

pie soda veida izvēles vērtēt izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, bet, 

nosakot soda mēru – vainīgā personību, atbildību mīkstinošos un atbildību pastiprinošos 

apstākļus. 

Tālāk daži piemērs iepriekš secinātā ilustrācijai par soda veida un mērā izvēles 

pamatojumu.  

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2018.gada 7.maija spriedumā krimināllietā 

B. apsūdzībā KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, lemjot par 

nosakāmo sodu, norādīja, ka izdarīts mazāk smags noziegums, nodarot Latvijas Republikai 

zaudējumus vairāk nekā 200 000 euro apmērā, kas 14 reizes pārsniedz likumā noteikto lielu 

apmēru. Tika atzīmēts, ka B. agrāk nav sodīts, ir pastāvīga dzīvesvieta, neprecējies, apgādībā 

personu nav, saņem bezdarbnieka pabalstu, taču noslēdzis darba līgumu, veselības problēmu 

nav, aprakstīts probācijas dienesta ziņojums, kas kopumā pozitīvs. Par atbildību mīkstinošu 

apstākli tiesa atzinusi to, ka B. atzinis savu vainu un izdarīto nožēlojis, kā arī ņēmusi vērā, ka 

sadarbojies ar procesa virzītāju, piekrītot lietas izskatīšanai bez pierādījumu pārbaudes. 

Atbildību pastiprinošus apstākļus tiesa nekonstatēja.  

Ievērojot minēto, it īpaši radīto ievērojamo kaitējumu valsts budžetam, kas nav 

atlīdzināts, tiesa atzina, ka apsūdzētais sodāms ar brīvības atņemšanu, soda apmēru nosakot virs 

minimālā apmēra, taču, tā kā tiesa ieguvusi pārliecību, ka apsūdzētais, sodu neizciešot, turpmāk 

neizdarīs likumpārkāpumus, tika atzīts, ka B. var notiesāt nosacīti, jo noziegums nav bijis 

saistīts ar valstī plaši izmantotu krāpniecisku shēmu izdomāšanu un pielietošanu, lai izvairītos 

no nodokļu nomaksas. Tiesa ņemot vērā radīto kaitējumu vairāk nekā 200 000 euro apmērā, 

kas, lai arī 14 reizes pārsniedzis  lielus apmērus, tomēr nav uzskatāms par nozīmīgu  un 

ievērojamu kaitējumu Latvijas valsts budžetam 2012.gadā, kad ieņēmumi kopumā bija plānoti 

vairāk kā 4,7 miljardi euro. Atkārtojot jau iepriekš minēto par B. personību un vēl papildus 

norādot, ka vairāk nekā sešu gadu garumā nav izdarījis citus noziedzīgus nodarījumus , tiesa 

vēl uzsvēra, ka noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā 2012.gadā B. tas tika klasificēts kā 

mazāk smags noziegums, tātad likumdevējs 2012.gadā uzskatījis, ka minētais noziedzīgais 

nodarījums nav tik sabiedriski bīstams, ka par to nevar tikt piemērota nosacīta notiesāšana.74  

Vidzemes rajona tiesa ar 2018.gada 13.septembra spriedumu atzina B. par vainīgu KL 

218.panta otrajā daļā paredzētajā noziegumā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu nosacīti 

ar pārbaudes laiku uz 1 gadu, atņemot tiesības veikt visu veidu komercdarbību. Norādīts, ka, 

nosakot soda veidu, ņemts vērā, ka B. ir izdarījusi smagu noziegumu, kura rezultātā valstij 

radīts zaudējums 47 555,49 EUR apmērā, kas nozieguma izdarīšanas laikā veidoja lielu apmēru 

(320 EURx50=16 000 EUR). Analizējot apsūdzētās personību, atzīmēts, ka viņa iepriekš nav 

sodīta par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, atzīstama par administratīvi nesodītu, viņas 

apgādībā ir viena mazgadīga meita, apsūdzētā paskaidrojusi, ka šobrīd esot grūtniecības 

stāvoklī, strādājot pirmsskolas izglītības iestādē, studē, apgūstot pirmsskolas izglītības skolotāja 

kvalifikāciju, norādījusi, ka turpmāk neizdarīs noziedzīgus nodarījumus. Saskaņā ar KL 

 
74 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 7.maija spriedums lietā Nr.K30-0656-18/15 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0507.15830007315.1.S). 
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47.panta otro daļu par atbildību mīkstinošu apstākli tiesa atzina savas vainas atzīšanu un 

izdarītā nožēlošanu, atbildību pastiprinošos apstākļus tiesa nekonstatēja. 

Lemjot jautājumu par nosacītas notiesāšanas piemērošanu, atkārtots viss iepriekš 

norādītais par apsūdzētās personību ar piebildi, ka apsūdzētās turpmākie nodomi nav saistīti ar 

komercdarbību, un ka  kopš noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas pagājuši nepilni trīs gadi un šajā 

laikā B. pildījusi likumus un nav pieļāvusi likumpārkāpumus. Atbilstoši likuma priekšrakstiem 

tiesa norādījusi uz iegūto pārliecību, ka apsūdzētā, brīvības atņemšanas sodu neizciešot, 

turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, kā arī paudusi pārliecību, ka šāds sods nodrošinās KL 

35.pantā definēto soda mērķu sasniegšanu.75  

 Vairākos gadījumos notiesāšana ar brīvības atņemšanu nosacīti tika apstrīdēta, daži no 

tiem aplūkojami plašāk. 

Tā, piemēram, Kurzemes apgabaltiesa, izskatot krimināllietu F. apsūdzībā, kurš ar 

Liepājas tiesas 2017.gada 18.oktobra spriedumu bija atzīts par vainīgu KL 177.panta trešajā 

daļā paredzētajā noziegumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 8 mēnešiem, pārkvalificēja F. 

nodarījumu uz KL 218.panta otro  daļu un, piemērojot KL 49.1 panta pirmās daļas 1.punktu, 

sodīja viņu ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu 2 mēnešiem ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem. 

Pamatojot sodu norādīts, ka F. nodarījums tā izdarīšanas laikā tika klasificēts kā mazāk smags 

noziegums, sodāmības dzēstas Atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi pirmās instances 

tiesā netika konstatēti, apelācijas instances tiesas sēdē apsūdzētais pilnībā atzina savu vainu 

(par izdarītā nožēlošanu gan nekas nav teikts), ko tiesa saskaņā ar KL 47.panta otro daļu atzina 

par atbildību mīkstinošu apstākli. Tāpat tika atzīmēts, ka tiesa ņem vērā to, ka ar 2012.gada 

13.decembra likumu KL 218.panta otrās daļas sankcijā samazināta brīvības atņemšanas soda 

maksimālā robeža no pieciem gadiem uz četriem, kā arī to, ka kopš nodarījuma izdarīšanas 

pagājuši jau vairāk kā 10 gadi un nav ievērotas apsūdzētā tiesības uz kriminālprocesa 

pabeigšanu saprātīgā termiņa. Ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu un ar to radīto 

kaitējumu, kas gan izvērtēts netika, tiesa atzina, ka apsūdzētajam nosakāms brīvības 

atņemšanas sods uz vienu gadu 2 mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem.76  

Par KL 55.panta piemērošanu iesniegts kasācijas protests, norādot, ka nav ņemta vērā 

apsūdzētā personība, kļūdaini secināts, ka sodāmība par pēdējo noziedzīgo nodarījumu ir 

dzēsta. 

Augstākā tiesa ar 2019.gada 21.maija lēmumu lietā SKK-107/2019 apelācijas instances 

tiesas spriedumu atcēla daļā par KL 55.panta piemērošanu un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai 

apelācijas instances tiesā. Augstākā tiesa norādīja, ka apelācijas instances tiesa nepareizi 

piemērojusi KL 55.pantu likuma redakcijā līdz 2008.gada 31.augustan, kas bija spēkā 

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā, un kurā bija noteikts, ka tiesa var notiesāt vainīgo 

nosacīti, ja tā, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā 

personību un citus lietas apstākļus, iegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk 

neizdarīs likumpārkāpumus. No minētās normas satura izriet, ka pamats vainīgā notiesāšanai 

nosacīti ir tiesas pārliecība par to, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs 

likumpārkāpumus. Vienlaikus no normas izriet arī tas, ka tiesai  šī pārliecība ir jāpamato, 

 
75 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 13.septembra spriedums lietā Nr.K71-0196-18/27, K71-0148-18/27 

(ECLI:LV:VRT:2018:0913.15830012315). 
76 Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 15.oktobra spriedums lietā Nr.KA02-0114-

18/13 (ECLI>LV:KUAT:2018:1015.15830300509.2.S). 
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izvērtējot vairākus apstākļus – izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, 

vainīgā personību un citus lietas apstākļus. 

Lēmumā tika atgādināts, ka Augstākā tiesa savos nolēmumos vairākkārt (Augstākās 

tiesas Senāta 2015.gada 21.decembra lēmums lietā SKK-743/2015 (11096214814); 2008.gada 

21.augusta lēmums lietā SKK-478/2008 (11300042407); 2009.gada 27.oktobra lēmums lietā 

SKK-567/2009 (110920498060) norādījusi, ka, lemjot jautājumu par iespēju notiesāt vainīgo 

nosacīti, tiesai jāizvērtē visi Krimināllikuma 55.panta pirmajā daļā norādītie apstākļi un tai nav 

tiesību kādu no šiem apstākļiem ignorēt. Tāpat tika atzīmēts, ka Augstākās tiesas Krimināllietu 

departamenta un tiesu palātas tiesnešu 2008.gada 1.jūlija kopsapulces lēmumā “Par vienveidīgu 

tiesību normu piemērošanu sodu noteikšanā” norādīts, ka, lemjot par nosacītas notiesāšanas 

piemērošanu vai vieglāka soda noteikšanu nekā likumā paredzētais, tiesām jāievēro ne tikai 

vainīgā personību raksturojošie dati, bet arī fakti, kas saistīti ar noziedzīgo nodarījumu, tostarp 

izdarīto noziedzīgo nodarījumu skaits un radītais kaitējums. Nosacīta notiesāšana nebūtu 

jāpiemēro vien tāpēc, ka vainīgais nožēlo izdarīto, iepriekš nav sodīts vai sodāmība dzēsta. 

(http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesnesu-kopsapulces-lemumi/kriminaltiesibu-departaments-un-

palata/ 

Augstākā tiesa secināja, ka konkrētajā gadījumā tiesa, pretēji KL 55.panta pirmās daļas 

prasībām un judikatūras atziņām, nav izvērtējusi ar noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu, 

bet, izvērtējot noziedzīgā nodarījuma raksturu, aprobežojusies vienīgi ar norādi, ka izdarītais 

noziedzīgais nodarījums klasificējams kā mazāk smags noziegums. Arī izvērtējot vainīgā 

personību, tiesa norādījusi vienīgi uz to, ka viņš agrāk sodīts, taču sodāmības dzēstas, savukārt 

norādēm uz citiem apstākļiem ir formāls raksturs, jo nekādu citu apstākļu izvērtējumu tiesa nav 

veikusi. 77 

Ar brīvības atņemšanu nosacīti ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2016.gada 

13.decembra spriedumu notiesāti B. un C. par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un D. par šā 

nozieguma atbalstīšanu. Rīgas apgabaltiesa ar 2018.gada 18.janvāra spriedumu pirmās 

instances spriedumu daļā par sodu atstāja negrozītu, par ko iesniegts kasācijas protests. 

Augstākā tiesa ar 2018.gada 19,jūnija lēmumu lietā SKK-256/2018 atcēla apelācijas 

instances tiesas spriedumu daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu un atgādināja Augstākās tiesas 

Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas 2008.gada 1.jūlija 

kopsapulces lēmuma 4.punktu, kur teikts, ka tiesai, nosakot sodu, un prokuroram, sastādot 

priekšrakstu par sodu, jāņem vērā izdarītā nodarījuma raksturs un radītais kaitējums, vainīgā 

personība, atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi. Nav pieļaujams kādu no minētajiem 

faktiem ignorēt vai pieminēt formāli, neizvērtējot to būtību. Nav pieļaujams kādam no 

minētajiem faktiem piešķirt pārāk lielu nozīmi salīdzinājumā ar citiem, un 22.punktā norādīto, 

ka, lemjot par nosacītas notiesāšanas piemērošanu vai vieglāka soda noteikšanu nekā likumā 

paredzētais, tiesām jāievēro ne tikai vainīgā personību raksturojošie dati, bet arī fakti, kas 

saistīti ar noziedzīgu nodarījumu (noziedzīgu nodarījumu smagums, izdarīto noziedzīgo 

nodarījumu skaits, nodarītais kaitējums utt.).  

Kasācijas instances tiesa piekrita kasācijas protestā norādītajam, ka apelācijas instances 

tiesa, lemjot par apsūdzētajiem nosakāmo sodu, vadījusies tikai no vispārīgiem apsvērumiem 

par soda humānismu un lietderību, bet nav izvērtējusi noziedzīga nodarījuma raksturu, 

 
77 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 21.maija lēmums lietā SKK-107/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0521:15830300509.3.L). 

http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesnesu-kopsapulces-lemumi/kriminaltiesibu-departaments-un-palata/
http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesnesu-kopsapulces-lemumi/kriminaltiesibu-departaments-un-palata/
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apdraudētās intereses un līdz ar to arī radīto kaitējumu – faktu, ka valstij radītie zaudējumi 43 

reizes pārsniedz apmēru, kāds noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā veidoja liela apmēra 

minimālo robežu.  

Augstākā tiesa tāpat atzina, ka KL 55.panta piemērošana neesot pamatota atbilstoši 

likuma prasībām. Likums nepārprotami uzskaita apstākļus, kas jāņem vērā, piemērojot nosacītu 

notiesāšanu un pēc kasācijas instances tiesas domām, Krimināllikuma 55.panta pirmajā daļā 

norādītajai tiesas pārliecībai, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs 

likumpārkāpumus, jārodas, rūpīgi izvērtējot visus lietā konstatētos faktus, kas raksturo vainīgā 

izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību, kā arī citus 

lietas apstākļus, un tiesai nav tiesību ignorēt kādu no šiem likumā norādītajiem apstākļiem. Šajā 

sakarībā tika atgādināta Augstākās tiesas 2015.gada 21.decembra lēmumā lietā SKK-743/2015 

paustā atziņa, ka nesamērīgi mīksta soda noteikšana, kas pamatota vienīgi ar personību pozitīvi 

raksturojošo ziņu izvērtējumu, nesasniegs soda mērķi – sodīt vainīgo personu par izdarīto 

noziedzīgo nodarījumu, jo šādā gadījumā vainīgā persona netiks pakļauta soda piespiedu 

ietekmei un ar to saistītajiem ierobežojumiem tādā mērā, kas atbilstu izdarītā noziedzīgā 

nodarījuma raksturam un radītajam kaitējumam.78  

Citā krimināllietā, noraidot kasācijas sūdzību par to, ka apelācijas instances tiesa, nosakot 

sodu, nav ievērojusi KL 35,panta otro daļu, 46.panta otro un trešo daļu, 49. un 49.1 pantu,  

Augstākā tiesa 2018.gada 22.jūnija lēmumā lietā SKK-377/2018 norādīja, ka tajā minētie 

pārkāpumi nav konstatēti un, nosakot sodu, tiesa ir vadījusies pēc KL 46.pantā norīdītajiem 

kritērijiem. Izvērtējot noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, tiesa norādījusi, ka 

B. kā izdarītāja, tā arī organizējot un vadot citas vainīgās personas, izkrāpa no valsts naudas 

līdzekļus, kas 54 reizes pārsniedz lielos apmērus. Par atbildību mīkstinošu apstākli atzīts B. 

grūtniecības stāvoklis noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā, ņemti vērā personību 

raksturojošie dati, kā arī apsūdzētās veselības stāvoklis, kas norādīts kā apstāklis, kura dēļ 

nosakāms mīkstāks sods, un tas, ka viņas apgādībā ir nepilngadīgs bērns ar īpašām vajadzībām. 

Tāpat ņemts vērā, ka pēc grozījumiem Krimināllikumā attiecīgajos pantos paredzēta zemāka 

brīvības atņemšanas soda minimālā robeža un ka ir pārkāptas tiesības uz kriminālprocesa 

pabeigšanu saprātīgā termiņā, kaut arī vairākkārt krimināllietas izskatīšana  tika atlikta 

apsūdzētās B. neierašanās dēļ. 

Augstākā tiesa atgādināja, ka jau iepriekš ir izteikusi atziņu, ka KL 35.pantā tieši norādīts 

gan uz nepieciešamību sodīt vainīgo par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, gan arī uz vispārējo 

prevenciju. Nesamērīgi mīksta soda noteikšana, kas pamatota vienīgi uz vainīgā personu 

raksturojošo ziņu izvērtējumu, acīmredzami nesasniegs soda mērķi, jo šādā gadījumā vainīgā 

persona netiks pakļauta soda piespiedu ietekmei un ar to saistītajiem ierobežojumiem tādā 

mērā, kas atbilstu izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturam un radītajam kaitējumam. Šāda 

situācija neveicina arī soda vispārējās prevencijas uzdevuma izpildi, jo nestiprina ne vainīgās 

personas, ne citu personu pārliecību par nepieciešamību pildīt likumu  un atturēties no 

noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas (Augstākās tiesas 2014.gada 30.septembra lēmums lietā 

SKK-0306-14 (11519004512). Atgādināta arī Augstākās tiesas norāde, ka tiesai ir jāmotivē KL 

55.panta piemērošana, bet nav jāmotivē, kāpēc tā nepiemēro KL 55.pantu. Šāds atzinums izriet 

no Kriminālprocesa likuma 527.panta otrās daļas 6.punkta, ka notiesājoša sprieduma motīvu 

 
78 Augstākās tiesas 2018.gada 19.jūnija lēmums lietā SKK-256/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0619.15830106307.2.L). 
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daļā tiesa norāda motīvus par konkrētā soda piemērošanu. Notiesāt vainīgo nosacīti nav tiesas 

pienākums, bet gan izvēle, ja tiesa to atzīst par nepieciešamu (Augstākās tiesas 2014.gada 

3,jūlija lēmums lietā SKK-420/2014 (11088130311); 2017.gada 23februāra lēmums lietā SKK-

68/2017 (11815006815).79  

Virknē gadījumu pirmās instances tiesas noteiktais sods pārskatīts apelācijas kārtībā 

sakarā ar KL 49.1 panta piemērošanu, konstatējot, ka nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa 

pabeigšanu saprātīgā termiņā.  

Tā, piemēram, no Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 17.marta sprieduma redzams, ka Rīgas 

pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ar 2015.gada 17.marta spriedumu atzinusi I. par vainīgu 

KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, kas izdarīts 2008.gadā, un 

sodījusi ar naudas sodu piecu minimālo mēnešalgu apmērā, savukārt J. un K. atzīti par 

nevainīgiem šāda nozieguma izdarīšanā un attaisnoti. Izskatot lietu apelācijas kārtībā, 

apgabaltiesa pirmās instances tiesas spriedumu atcēla, atzina I. par vainīgu KL 218.panta otrajā 

daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīja ar naudas sodu četru minimālo mēnešalgu 

apmērā, bet K. un J. atzina par vainīgiem šā nozieguma atbalstīšanā, katru sodot ar naudas sodu 

trīs minimālo mēnešalgu apmērā. Visiem trim apsūdzētajiem piemērots KL 49.1 panta pirmās 

daļas 1.punkts.  

Izlemjot jautājumu par soda noteikšanu, norādīts, ka apsūdzēto izdarītais noziedzīgais 

nodarījums izdarīšanas laikā  bija klasificēts kā mazāk smags noziegums, to izdarot, tika 

nodarīts zaudējums valstij lielā apmērā. Par apsūdzēta I. personību noskaidrots, ka viņš agrāk 

nav sodīts, ir precējies, nepilngadīgu bērnu nav, cieš no hroniskām slimībām, ar augstāko 

izglītību, kā SIA [..] vadītājs saņēmis pateicības no Valsts ieņēmumu dienesta par ievērojamu 

iemaksu veikšanu valsts budžetā. Par K. personību noskaidrots, ka viņš agrāk nav sodīts, 

precējies, ar vidējo izglītību, strādā, apgādībā nepilngadīgs bērns, J. – agrāk nav sodīts ar 

augstāko izglītību, strādā, apgādībā nepilngadīgs bērns. Saskaņā ar KL 47.pnta pirmās daļas 

3.punktu par I. atbildību mīkstinošu apstākli atzīts tas, ka viņš pēc kriminālprocesa uzsākšanas 

labprātīgi atlīdzinājis valstij nodarīto zaudējumu, J. un K. atbildību mīkstinošie apstākļi 

konstatēti netika, tiesai vēl norādot, ka neatzīst par K. atbildību mīkstinošu apstākli savas 

vainas atzīšanu un izdarītā nožēlošanu pirmstiesas procesā un pirmās instances tiesā, jo 

nekonstatē, ka K izdarīto būtu nožēlojis. Apsūdzēto atbildību pastiprinoši apstākļi konstatēti 

netika.80  

No šī visai plašā soda izvēles motivācijas pārstāsta tāpat var izsecināt, ka uz noziedzīgā 

nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu tikai formāli norādīts, nav jau arī argumentēts, kā sodu 

ietekmē par personību norādītais. Taču iztrūkst vēl viens būtisks moments – no sprieduma 

nevar redzēt, kādu tad sodu apsūdzētie būtu “pelnījuši” par izdarīto, ja vien būtu ievērotas 

tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Jāpiezīmē, ka no analizētajiem tikai 

vienā spriedumā tiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, pēc sodu ietekmējošo apstākļu analīzes 

secinājusi, ka E. par KL 218.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu naudas sods 

būtu nosakāms 12 minimālo mēnešalgu apmērā, taču, piemērojot KL 49.1panta pirmās daļas 

 
79 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 22.jūnija lēmums lietā SKK-377/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0622.15830114105.4.L). 
80 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 17.marta spriedums lietā Nr.KA04-0027-17/14 

(15830104211). 
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1.punktu, sods ir mīkstināms un E. sodāms ar naudas sodu desmit minimālo mēnešalgu 

apmērā.81   

Ar Liepājas tiesas 2012.gada 16.aprīļa spriedumu H. par KL 218.panta otrajā daļā 

paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts 1998.gadā, sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 

gadiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu, I. par tādu pašu noziedzīgo nodarījumu sodīts ar 

brīvības atņemšanu uz 1 gadu 6 mēnešiem ar pārbaudes laiku uz 1 gadu. Rīgas apgabaltiesa ar 

2018.gada 16.aprīļa spriedumu pirmās instances tiesas spriedumu atcēla un, piemērojot KL 49.1 

panta pirmās daļas 1.punktu, sodīja H. ar brīvības atņemšanu uz 8 mēnešiem ar pārbaudes laiku 

uz 8 mēnešiem, bet I., pārkvalificējot viņa nodarījumu uz KL 20.panta ceturto daļu un 

218.panta otro daļu, sodīts ar brīvības atņemšanu uz 6 mēnešiem ar pārbaudes laiku uz 6 

mēnešiem. Tiesa noraidīja iespēju  apsūdzēto atbrīvošanai no kriminālatbildības, ņemot vērā 

valstij nodarīto kaitējumu un noziedzīgā nodarījuma raksturu un atsaucoties uz judikatūru 

(Augstākās tiesas 2014.gada 19.septembra lēmums lietā SKK-417/2014; 2006.gada 13.februāra 

lēmums lietā SKK-94/06), ka procesa virzītājam ir tiesības atbrīvot apsūdzēto no 

kriminālatbildības, taču tas nav pienākums.82  

 Savukārt krimināllietā F. apsūdzībā KL 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanā, Zemgales apgabaltiesa ar 2017.gada 14.februāra spriedumu, tā motīvu 

daļā konstatējot, ka nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu, un ievērojot 

Augstākās tiesas 2012.gada 8,jūnija lēmumā lietā SKK-284/2012 skaidroto, atzina, ka sodot 

apsūdzēto, ir piemērojami KL 59.panta trešās daļas un 58.panta piektās daļa noteikumi. Tiesa 

nosprieda sodīt F. ar brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem un saskaņā ar KL 59.panta trešo 

daļu un 58.panta piekto daļu no soda atbrīvot.83  

 KL 49.1 panta pirmās daļas 1.punkts piemērots arī krimināllietā D. apsūdzībā KL 

218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā laika posmā no 2007.gada 

jūlija līdz 2009.gada janvārim84; krimināllietā K. apsūdzībā KL 218.panta otrajā daļa 

paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un L. un I. apsūdzībā izvairīšanās no nodokļu nomaksas 

atbalstīšanā, kas izdarīts 2008.-2009.gadā85 un vēl dažos gadījumos, mīkstinot piespriesto vai 

piespriežamo soda mēru, kas pie citiem apstākļiem būtu neadekvāts izdarītajam. Un vēl 

jāpiekrīt Latgales apgabaltiesas 2018.gada 1.marta spriedumā rakstītajam, piemērojot KL 49.1 

panta pirmās daļas 1.punktu un nosakot naudas sodu C. par izvairīšanos no nodokļu nomaksas 

12 minimālo mēnešalgu apmērā iepriekš noteikto 25 minimālo mēnešalgu apmērā, ka 

konkrētajā gadījumā, kad no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas ir pagājuši vairāk nekā 10 gadi, 

 
81 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 23.aprīļa spriedums lietā Nr.KA04-0098-18/11 

(ECLI:LV:RAT:2018:0423.15830114506.1.S). 
82 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 16.aprīļa spriedums lietā Nr.KA04-0003-18/10 

(ECLI:LV:RAT:2018:0416.58300099000.2.S). 
83 Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 14.februāra spriedums lietā Nr.KA06-0006-

17/14 (11250007609). 
84 Vidzemes apgabaltiesas 2019.gada 28.janvāra spriedums lietā Nr.KA05-0015-19/6 

(ECLI:LV:VAT:2019:0128.12130001210.2.S).  
85 Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 31.janvāra spriedums lietā Nr.KA02-0010-

19/13 (ECLI:LV:KUAT:2019:0131.158430315109.3.S). 
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soda piemērošana vairs nesaistās ar sodīšanas efektivitātes principu, bet saistās tikai ar soda 

neizbēgamības principu.86 

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesa ar 2018.gada 17.oktobra spriedumu 

konstatēja, ka Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa 2017.gada 29.maija sprieduma motīvu daļā 

pamatoti secinot, ka netika ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā 

termiņā, tomēr pie soda noteikšanas nav piemērojusi KL 49.1 panta nosacījumus.87 

 Savukārt krimināllietā H. un I. apsūdzībā Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas 

kārtībā, 2016.gada 22.novembra spriedumā norādīja, ka Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 

2014.gada 25.februāra spriedum motīvu daļa neatbilst sprieduma rezolutīvajai daļai, jo motīvu 

daļā tiesa secinājusi, ka ir pamats piemērot KL 49.1 panta pirmās daļas 1.punktu  un 

apsūdzētajiem I. un H sodu mīkstināt, bet no sprieduma rezolutīvās daļas nav skaidrs, vai tiesa, 

nosakot sodu, apsūdzētajiem, ir piemērojusi vai nav piemērojusi KL 49.1 panta pirmās daļas 

1.punkta nosacījumus, jo sprieduma rezolutīvajā daļā nav norādes uz KL 49.1 panta 

piemērošanu. Ņemot to vērā, kolēģija pirmās instances tiesas spriedumu šajā daļa atcēla un 

noteica apsūdzētajiem sodu no jauna, un, ņemot vērā 2012.gada 13.decembra grozījumus 

Krimināllikumā, kā arī krimināllietas iztiesāšanas ilgumu apelācijas instances tiesā, piemēroja 

KL 49.1 panta nosacījumus un samazināja pirmās instances tiesas noteiktos sodus.88   

  Divos gadījumos Augstākā tiesa, izskatot lietas kasācijas kārtībā, norādījusi uz kļūdainu 

nolēmumu pieņemšanu attiecībā par naudas soda noteikšanu un nomaksas kārtību.   

Tā, Augstākā tiesa, izskatot apsūdzētā C. aizstāvja kasācijas sūdzību   2018.gada 21.jūnija 

lēmumā lietā SKK-159/2018 atzina par nepieciešamu pārsniegt C. aizstāvja kasācijas sūdzībā 

izteikto prasību apjomu, jo konstatē tādu Krimināllikuma pārkāpumu, kas nav norādīts sūdzībā. 

Proti, Augstākā tiesa atzina, ka abu zemāko instanču tiesas nepareizi piemērojušas KL 46.panta 

otro daļu, atzīstot, ka sods C. nosakāms brīvības atņemšanas veidā, vienlaikus secinot, ka 

alternatīva soda veida – naudas sods – piemērošana nav iespējama, jo apsūdzētā ienākumi ir 

nelieli. Augstākā tiesa atgādināja, ka jau iepriekš vairākkārt (Augstākās tiesas 2012.gada 

22.jūnija lēmumā lietā SKK-127/2012 (16870000906); 2014.gada 29.aprīļa lēmumā lietā SKK-

150/2014 (11518003013) norādījusi, ka saskaņā ar Krimināllikuma 41.panta otro daļu vainīgās 

personas mantiskais stāvoklis ņemams vērā, nosakot naudas soda kā pamatsoda apmēru, taču 

tas nevar būt kritērijs soda veida izvēlei. Nosakot vainīgajam soda veidu, jāievēro 

Krimināllikuma 46.panta otrajā daļā norādītie soda veidu ietekmējošie apstākļi un tikai tad, kad 

tiesa, pamatojoties uz šiem apstākļiem, atzinusi par iespējamu noteikt vainīgajam sodu naudas 

soda veidā, tā nosakot šī soda veida apmēru, ņem vērā vainīgās personas mantisko stāvokli. 

Apsūdzētā mantiskais stāvoklis nevar būt par iemeslu, lai liegtu viņam piemērot naudas sodu 

un noteiktu smagāku sodu.89 

 
86 Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 1.marta spriedums lietā Nr.KA03-0009-18 

(ECLI:LV:LAAT:2018:0301.15830604408.1.S). 
87 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 17.oktobra spriedums lietā Nr.KA04-0305-18/4 

(ECLI:LV:RAT:2018:1017.15830110809.2.S). 
88 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 22.novembra spriedums lietā Nr.KA04-0018-16/25 

(15830102405). 
89 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 21.jūnija lēmums lietā SKK-159/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0621.15830315109.2.L). 
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Savukārt, izskatot lietu sakarā ar kasācijas protestu, Augstākā tiesa ar 2016.gada 20.maija 

lēmumu lietā SKK-0207-16 Rīgas rajona tiesas 2016.gada 27.janvāra tiesas spriedumu atcēla 

daļā par D.S. piespriestās naudas soda 4070 eiro samaksas atlikšanu uz vienu gadu un šajā daļā 

tiesvedību izbeidza, atzīstot, ka Rīgas rajona tiesa, apstiprinot noslēgto vienošanos un 

piespriežot sodu, nebija tiesīga pirms sprieduma stāšanās likumīgā spēkā izlemt jautājumu par 

D.S. piespriestā naudas soda samaksas atlikšanu uz 1 gadu, jo tas ir pretrunā ar 

Kriminālprocesa likumā un Krimināllikumā ietverto regulējumu. Tā Augstākā tiesa norādīja uz 

KPL 638.panta trešajā daļā noteikto, ka tiesa var lemt jautājumu par naudas soda samaksas 

atlikšanu, ja notiesātais 30 dienu laikā nevar to samaksāt un ir iesniedzis motivētu lūgumu par 

naudas soda samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos, savukārt saskaņā ar KL 41.panta 

piekto daļu naudas soda samaksu attiecīgi tiesa vai prokurors var sadalīt termiņos vai atlikt uz 

laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu no dienas, kad spriedums vai priekšraksts par sodu stājies 

likumīgā spēkā.90 

Savukārt krimināllietā D. apsūdzībā risināts jautājums par mantas konfiskācijas atbilstību 

KL 42.pantā ietvertajām prasībām. Ar Ventspils tiesas 2017.gada 2.novembra spriedumu D. 

atzīta par vainīgu KL 218.panta otrajā daļā paredzētā nozieguma izdarīšanā un sodīta ar 

brīvības atņemšanu uz 2 gadiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem, konfiscējot mantu un 

atņemot tiesības uz visu veidu komercdarbību uz 2 gadiem. Ar Kurzemes apgabaltiesas 

Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 12.aprīļa lēmumu pirmās instances tiesas spriedums 

atstāts negrozīts. 

Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Augstākā tiesa ar 2018.gada 30.novembrs lēmumu lietā 

SKK-439/2018 apelācijas instances tiesas spriedumu atcēla pilnībā un nosūtīja lietu jaunai 

izskatīšanai, cita starpā norādot, ka, atbilstoši KL 42.panta trešajai daļai, tiesa, nosakot mantas 

konfiskāciju, konkrēti norāda, kāda manta ir konfiscējama.. Pirmās instances tiesa sprieduma 

rezolutīvajā daļā nav konkrēti norādījusi, kāda D. manta konfiscējama, tādējādi pieļāvusi KPL 

574.panta 1.punkta pārkāpumu un nepareizi piemērojusi KL 42.panta trešo daļu. Apelācijas 

instances tiesa šo pārkāpumu nav konstatējusi.91  

 

 

  

 
90 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 20.maija lēmums lietā SKK-0207-16 (15830026012).  
91 Augstākās tiesas 2018.gada 30.novembra lēmums lietā SKK-439/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1130.1583000812.4.L). 
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2. NELIKUMĪGAS DARBĪBAS AR AKCĪZES PRECĒM (KL 191.PANTS, 

221.PANTS) 

 

Šajā nodaļā vienlaikus tiks aplūkoti divi noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā, kuru 

izdarīšana saistīta ar izvairīšanos no akcīzes nodokļa, muitas nodokļa un pievienotās vērtības 

nodokļa nomaksas. Šādas vienlaicīgas analīzes nepieciešamību nosaka tas, ka abās 

krimināltiesību normās var sakrist noziedzīgo nodarījumu priekšmets – akcīzes preces, 

likumdevējs abos pantos ir ietvēris vienādas darbības, kas raksturo šo noziedzīgo nodarījumu 

objektīvās izpausmes un tādu pašu kriminālatbildības nosacījumu – šo darbību izdarīšanu 

ievērojamā apmērā. Daļēji sakrīt arī tiesiskais regulējums, kas nosaka nodokļu nomaksas 

pienākumu un kārtību. Tajā pat laikā praksē vērojama nevienveidīga izpratne par šo noziedzīgo 

nodarījumu sastāvu pazīmēm un to norobežošanu, kas noved pie kļūdainas kvalifikācijas.   

 

2.1. KL 191.panta redakcijas 

                                       

Krimināllikuma 191.pantā paredzēta atbildība par neatļautām darbībām ar muitošanai 

pakļautām precēm un citām vērtībām.  

Tā aktuālajā redakcijā, kas ir spēkā no 2020.gada 29.septembra, saskaņā ar panta pirmo 

daļu persona saucama pie atbildības par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību glabāšanu, 

pārvietošanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas 

iestāžu atļaujas, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Ja panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, tas kvalificējams saskaņā ar 

panta otro daļu, bet, ja muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību glabāšana, pārvietošana, 

pārsūtīšana vai realizēšana Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas 

izdarīta lielā apmērā, veidojas KL 191.panta trešajā daļā paredzētais īpaši kvalificētais sastāvs. 

Pieņemot Krimināllikumu, 191.panta pirmajā daļā bija paredzēta atbildība par tādu preču 

vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu, kas Latvijas Republikā 

ievestas bez nepieciešamajiem dokumentiem, kuri apliecina šo vērtību likumīgu pārvietošanu 

pāri muitas robežai, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā. Savukārt kvalificētais sastāvs 

panta otrajā daļā veidojās, ja panta pirmajā daļā norādītās darbības izdarījusi personu grupa pēc 

iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts lielā apmērā.  

Krimināllikuma 191.pants grozīts piecas reizes. Ar 2004.gada 12.februāra likumu (spēkā 

no 01.01.2005.) grozījumi izdarīti tikai panta pirmās daļas sankcijā, papildinot to ar diviem 

pamatsodiem – mantas konfiskāciju un piespiedu darbu.  

Ar 2005.gada 28.februāra likumu (spēkā no 01.06.2005) grozīta pirmās daļas dispozīcija, 

norādot, ka persona saucama pie  atbildības par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību 

glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez 

muitas iestāžu atļaujas, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā. Izmaiņas skāra arī 

sankcijas, proti, panta pirmās daļas sankcijā brīvības atņemšanas sods paaugstināts no diviem 

līdz trim gadiem, izslēdzot arestu un mantas konfiskāciju, savukārt panta otrās daļas sankcijā 

paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz desmit gadiem iepriekšējo piecu gadu vietā, 

palielināts naudas soda apmērs, bet papildsods – mantas konfiskācija paredzēts kā alternatīva 

iespēja obligātās piemērošanas vietā. 
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Ar nākamajiem grozījumiem 2012.gada 13.decembrī (spēkā no 01.04.2013) panta 

pirmajā daļā kā kriminālatbildības nosacījums norādīts būtisks kaitējums, izslēdzot atkārtotību 

gada laikā, atbildība par nodarījuma izdarīšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās 

noteikta panta otrajā daļā, bet par nodarījumu, ja tas izdarīts lielā apmērā – panta trešajā daļā. 

Par pantā pirmajā daļā paredzēto nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 

vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, 

konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu personu 

grupā pēc iepriekšējas vienošanās paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem, 

īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs, naudas sods un kā papildsods alternatīvi mantas 

konfiskācija. Ja  nodarījums izdarīts lielā apmērā, par to paredzēta brīvības atņemšana uz laiku 

līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas 

uzraudzību vai bez tās. Sankcijā ietverts obligāts papildsods – tiesību atņemšana uz noteiktu vai 

visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz 

laiku līdz pieciem gadiem. 

Ar 2015.gada 29.oktobra likumu (spēkā no 03.12.2015) izmaiņas izdarītas KL 191.panta 

pirmās daļas dispozīcijā, norādi uz būtisku kaitējumu aizstājot ar norādi uz ievērojamu apmēru, 

savukārt ar 2020.gada 3.septembra likumu panta pirmās un trešās daļas dispozīcijā vārds 

“pārvadāšana” aizstāts ar vārdu “pārvietošana” un pirmās daļas sankcijā brīvības atņemšana uz 

laiku līdz vienam gadam aizstāta ar diviem gadiem. 

 

2.2.  KL 221.panta redakcijas 

 

Krimināllikuma 221.pantā izdarīti septiņi grozījumi, trijos gadījumos grozīts panta 

nosaukums, sešos gadījumos grozīta panta dispozīcija. Mainoties pantu dispozīcijām un sodu 

noteikšanas politikai, izmaiņas skāra arī sankcijas. 

Krimināllikuma 221.panta sākotnējā redakcijā, kas bija spēkā līdz 2004.gada 

31.decembrim, ar nosaukumu “Spirta un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un pārvadāšanas 

noteikumu pārkāpšana” pirmajā daļā bija noteikta atbildība par spirta vai alkoholisko dzērienu 

uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada 

laikā, bet panta otrajā daļā kvalificētu sastāvu veidoja divi apstākļi – minēto noteikumu 

pārkāpšana personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās vai darbību izdarīšana lielā apmērā.  

Ar 2006.gada 12. oktobra likumu (spēkā no 15.11.2005.) 221.pantam mainīts nosaukums 

uz “Ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšana” un pants izteikts jaunā 

redakcijā, tā pirmajā daļā nosakot atbildību par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā 

preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums) iegādes, realizācijas, 

uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti 

gada laikā, bet otrajā daļā paredzot bargāku atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu personu 

grupā pēc iepriekšējas vienošanās vai izdarīšanu lielā apmērā. Likumdevējs tādējādi 

paplašināja panta tvērumu, nosakot atbildību par visu ar akcīzes nodokli  apliekamo preču 

aprites noteikumu pārkāpšanu. 

Ar 2009.gada 21.maija likumu (spēkā no 01.07.2009.) 221.pantam atkal piešķirts jauns 

nosaukums “Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana, 

pārvietošana (pārvadāšana) vai realizācija” un pants izteikts jaunā redakcijā, šā panta tvērumu 

sašaurinot. Panta pirmajā daļā noteikta atbildība par virsrakstā minēto darbību izdarīšanu ar 
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alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem, radot būtisku kaitējumu, panta otrajā 

daļā par šo darbību izdarīšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās vai lielā apmērā, bet 

panta trešajā daļā – par šo darbību izdarīšanu organizētā grupā. 

Ar 2012,gada 13.decembra likumu (spēkā no 01.04.2013) panta otrajā daļā atstāta tikai 

viena kvalificējoša pazīme – izdarīšana personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, bet norāde 

uz lielu apmēru pārnesta uz panta trešo daļu un līdz ar izdarīšanu organizētā grupā veido 

sevišķi kvalificētu sastāvu.  

Ar 2015.gada 29.oktobra likumu (spēkā no 02.12.2015) panta pirmajā daļā būtisks 

kaitējums aizstāts ar ievērojamu apmēru, bet ar 2017.gada 8.jūnija likumu (spēkā no 

01.01.2018.) panta trešās daļas dispozīcija izteikta jaunā redakcijā, no kuras izriet, ka, lai 

inkriminētu nozieguma izdarīšanu organizētā grupā, nepieciešams konstatēt visas panta pirmajā 

daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pamatsastāva pazīmes, proti, nodarījumu un ievērojamu 

apmēru.  

Pēdējie grozījumi izdarīti ar 2020.gada 3.septembra likumu un aktuālajā redakcijā KL 

221.panta pirmajā daļā paredzēta atbildība par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu 

nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu  vai realizāciju, ja tā izdarīta 

ievērojamā apmērā; panta otrajā daļā noteikta atbildība par šā panta pirmajā daļā paredzēto 

noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, un panta 

trešajā daļā – par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu 

(ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīts lielā apmērā, vai par šā 

panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa.     

 

2.3. Akcīzes preču aprites reglamentācija 

 

Jautājumus, kas saistīti ar akcīzes preču apriti, reglamentē 2003.gada 30.oktobra likums 

“Par akcīzes nodokli”, kurā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992.gada 

12.februāra direktīvas 1992/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču 

glabāšanu, apriti un uzraudzību; 1992.gada 19.oktobra direktīvas 1992/83/EEK par to, kā 

saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem un 1992.gada 19.oktobra 

direktīvas 1992/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju 

saskaņošanu; 1992.gada 19.oktobra direktīvas 1992/79/EEK par nodokļu saskaņošanu 

cigaretēm; 1995.gada 27.novembra direktīvas 1995/60/EK par vieglās dīzeļdegvielas un 

petrolejas fiskālu marķēšanu.   

Saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli”1.panta otrās daļas 1.punktā norādīto, 

alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi ir akcīzes preces. Šā likuma 3.pants nosaka ar 

nodokli apliekamos alkoholiskos dzērienus, savukārt 4.pantā norādīti ar nodokli apliekamie 

tabakas izstrādājumi.  

Atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli” 27.panta pirmajā daļā noteiktajam, visus 

alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļu markām, līdz ar to 

šā likuma 33.panta trešajā daļā ietverts aizliegums Latvijas Republikā ražot, izmantot, 

pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kuri 

nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 

Savukārt no šā panta otrās daļas izriet, ka Latvijas Republikā aizliegts ražot, izmantot, 
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pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt akcīzes preces, par kurām nav samaksāts akcīzes 

nodoklis, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.  

Jebkuras darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem – to sagatavošanu pārstrādei, pārstrādi, 

ražošanu, iepildīšanu iepakojumā (fasēšanu), marķēšanu, uzglabāšanu, iekraušanu, izkraušanu, 

pārvietošanu, pārvadāšanu, ievešanu, izvešanu, izplatīšanu, iegādi, realizāciju, iznīcināšanu 

u.tml., kā arī alkoholisko dzērienu reklāmu regulē 2004.gada 22.aprīļa Alkoholisko dzērienu 

aprites likums. Savukārt tabakas izstrādājumu aprites nosacījumus nosaka 2016.gada 21.aprīļa 

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču aprites 

likums.    

Pievienotās vērtības nodokļa nomaksas pienākums izriet no 2012.gada 29.novembra  

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta otrajā daļā noteiktā, ka pievienotās vērtības 

nodokli maksā arī nereģistrēti nodokļa maksātāji, kuri nav reģistrējušies Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā. Savukārt atbilstoši šā likuma 5.pantā noteiktajam, ar pievienotās 

vērtības nodokli apliekamie darījumi ir saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veikti 

darījumi. 

Muitas maksājumi ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra regulas (ES) 

Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības muitas kodeksu (pārstrādātā versija) 5.panta 20.punktā 

noteiktais ievedmuitas nodoklis un 21.punktā noteiktais izvedmuitas nodoklis (muitas nodoklis) 

un ar tiem saistītie maksājumi, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis, kurus 

piemēro, preces ievedot Latvijas Republikas muitas teritorijā.no valstīm, kas nav Eiropas  

Savienības dalībvalsts. Arī Augstākās tiesas judikatūrā skaidrots, ka Eiropas Kopienas 

dalībvalstī ievestās preces no citas valsts, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalsts, preces kopējo 

vērtību veido muitas vērtība un aprēķinātie administrētie nodokļi, kas likuma „Par 

Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 20.panta izpratnē ir pielīdzināmi 

nozieguma priekšmeta tirgus cenai.92 

 

2.4. KL 191. un 221.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu objekts un priekšmets 

 

Krimināltiesību teorijā un judikatūrā nostiprināta atziņa, ka KL 191. un 221.pantā 

ietvertie noziedzīgie nodarījumi apdraud tautsaimniecības intereses dažādās sfērās, proti, KL 

191.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma tiešais objekts ir tautsaimniecības intereses muitas 

lietu (muitas darbības) sfērā, savukārt KL 221.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma tiešais 

objekts ir tautsaimniecības intereses akcīzes preču – alkoholisko dzērienu un tabakas 

izstrādājumu – aprites sfērā.93 

Abu noziedzīgo nodarījumu priekšmets var būt akcīzes preces – alkoholiskie dzērieni un 

tabakas izstrādājumi, taču atšķirīgs ir šo preču statuss. Kā skaidro Augstākā tiesa jau minētajā 

2018.gada 25.oktobra lēmumā lietā SKK-57/2018, ja KL 221.pantā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma priekšmets ir alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi kā akcīzes preces, kuru 

apritei ir noteikta aprites kārtība, tad KL 191.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 

priekšmetam – alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem būs muitošanai 

 
92 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2015.gada 27.maija lēmums lietā SLL-144/2015 (15890011613). 
93 Krastiņš U., Liholaja V.,  Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Otrais 

papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 86., 98., 238.lpp; Augstākās tiesas Krimināllietu 

departamenta 2018.gada 25.oktobra lēmums lietā SKK-57/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1025.122501000217.4.L). 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj/?locale=LV
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pakļautās preces statuss, pie tam ņemot vērā, ka kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 

muitošanai ir pakļautas tikai trešo valstu preces. 

 2013.gada 9.oktobra regulas (ES) Nr.952/2013 134.panta otrajā daļā noteikts. ka preces, 

kas ievestas Savienības muitas teritorijā, no to ievešanas brīža ir muitas uzraudzībā, un tās var 

pakļaut muitas kontrolei. .Preces paliek muitas uzraudzībā tik ilgi, cik vajadzīgs, lai noteiktu to 

muitas statusu, un tās neizņem no muitas uzraudzības bez muitas dienestu atļaujas. Savienības 

preces nav muitas uzraudzībā, tiklīdz ir noteikts to muitas statuss. Ārpussavienības preces 

paliek muitas uzraudzībā, līdz tiek mainīts to muitas statuss vai tās tiek izvestas no Savienības 

muitas teritorijas, vai iznīcinātas. 

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, Augstākā tiesa 2018.gada 25.oktobra lēmumā lietā 

SKK-57/2018 atzina, ka par muitošanai pakļauto preci KL 191.panta izpratnē atzīstama prece, 

kas Latvijas teritorijā nonākusi, šķērsojot Savienības teritorijas ārējo robežu, apejot muitas 

kontroli, kā arī ārpussavienības prece, kas Latvijas teritorijā nonākusi, izejot muitas kontroli, 

bet kuras statuss nav mainīts, kura nav izvesta no Savienības muitas teritorijas un nav arī 

iznīcināta. 

Tepat Augstākā tiesa arī norādīja, ka gadījumos, kad darbības veiktas ar alkoholiskajiem 

dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem, izšķiroša nozīme, lai nošķirtu noziedzīgā nodarījuma 

kvalifikāciju saskaņā ar Krimināllikuma 191. vai 221.pantu, ir tiesas atzinumam par to, vai 

konkrētā prece laikā, kad ar to veiktas noziedzīgās darbības, ir vai nav bijusi muitošanai 

pakļauta prece.94 

Analoģisks skaidrojums par KL 191. un 221.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu 

nodalīšanu sniegts arī Augstākās tiesas 2018.gada 8.novembra lēmumā lietā SKK-189/2018, 

atsaucoties arī uz analizēto 2018.gada 25.oktobra lēmumu, un norādot, ka minētajai lietai ir 

īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā.95  

 

2.5.  KL 191 un 221.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu norobežošana 

 

Kā konstatējusi Augstākā tiesa un kā to apliecina arī apzinātie tiesu prakses piemēri par 

laika periodu no 2016. līdz 2019.gadam, tiesu praksē jautājums par šajos pantos ietverto 

noziedzīgo nodarījumu nošķiršanu ir risināts neviennozīmīgi, kvalificējot noziedzīgas darbības 

ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kas Latvijas Republikā nonākuši, 

apejot muitas kontroli, vienos gadījumos saskaņā ar KL 221.pantu, citos gadījumos – saskaņā 

ar KL 191.pantu.  

Augstākā tiesa minētajā 2018.gada 25.oktobra lēmumā lietā SKK-57/2018 secinājusi, ka 

noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija saskaņā ar KL 221.pantu gadījumos, kad konstatētas 

nelikumīgas darbības ar faktiski muitošanai pakļautiem alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas 

izstrādājumiem, ir bijusi saistīta ar personām uzrādītās apsūdzības saturu, proti, apsūdzība 

tikusi celta saskaņā ar KL 221.pantu. Šajos gadījumos tiesas, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 

23.pantā noteiktajam, ka tiesas spriešana notiek tiesas sēdēs, izskatot un izlemjot pret personu 

celto apsūdzību, ir izlēmušas jautājumu par personas vainīgumu tai celtās apsūdzības ietvaros. 

 
94 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 25.oktobra lēmums lietā SKK-57/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1025.12501000217.4.L). 
95 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 8.novembra lēmums lietā SKK-189/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1108.11823001414.3.L). 
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Tādējādi Augstākā tiesa atzinusi, ka, lemjot par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju gadījumos, 

kad konstatētas nelikumīgas darbības ar muitošanai pakļautiem alkoholiskajiem dzērieniem un 

tabakas izstrādājumiem, būtiska nozīme ir celtās apsūdzības saturam – tajā norādītajiem 

faktiskajiem apstākļiem, kas noteic noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju, un 

apsūdzības viedoklim par noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju. 

Iepriekš minētā apstiprinājumam minami piemēri no krimināllietām, kuras iztiesātas 

dažādos laika periodos. 

Vispirms pakavēsimies pie tiesu nolēmumiem krimināllietā C. apsūdzībā, kurš ar 

Daugavpils tiesas 2016.gada 1.jūnija spriedumu atzīts par vainīgu KL 191.panta trešajā daļā 

paredzētā nozieguma izdarīšanā,. tiesai konstatējot, ka C. automašīnas piekabē pārvadāja 

640 000 cigarešu, kuras nebija marķētas ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām un 

kuru pārvadāšanai netika saņemta Latvijas Republikas muitas iestāžu atļauja. 

Latgales apgabaltiesa ar 2016.gada 3.novembra spriedumu atcēla pirmās instances tiesas 

spriedumu daļā par C. nodarījuma kvalifikāciju, atzīstot to par nepamatotu un kvalificējot 

nodarījumu saskaņā ar KL 221.panta trešo daļu. Apelācijas instances tiesa šādu kvalifikācijas 

risinājumu pamatoja ar to, ka “Krimināllikuma 191.pantā ir paredzēta kriminālatbildība par 

nelikumīgām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām. No objektīvās 

puses minētais noziedzīgais nodarījums izpaužas muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību 

glabāšanā (to turēšana speciāli iekārtotās vai pielāgotās glabātavās vai ārpus tām), pārvadāšanā 

(pārvietošana no vienas vietas uz kādu citu vietu, izmantojot jebkādu transportlīdzekli), 

pārsūtīšanā (sūtīšana no vienas vietas uz kādu citu vietu, piemēram, izmantojot pasta 

pakalpojumus, citas personas pakalpojumus u.tml.) vai realizēšanā (jebkāda muitošanai 

pakļauto preču vai citu vērtību tālāk nodošana citai personai par atlīdzību vai bez tās) Latvijas 

Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas. No muitas likuma 9.panta otrās daļas 

(likuma redakcijā, kas bija spēkā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā) redzams, ka muitas 

iestādes cita starpā veic muitas uzraudzībā esošo preču kontroli preču uzrādīšanas vietās, 

muitas noliktavu teritorijās, preču pagaidu uzglabāšanas vietās, brīvajās zonās un brīvajās 

noliktavās, robežsardzes punktos, kā arī muitas uzraudzībā esošo preču uzglabāšanas un 

pārstrādāšanas vietās. Savienības Muitas kodeksa 158.pantā ir noteikts, ka visas preces, kurām 

paredzēts piemērot kādu muitas procedūru, izņemot brīvās zonas procedūru, iekļauj konkrētai 

procedūrai atbilstīgā deklarācijā.”96    

Atsaucoties uz Krimināllikuma 191.panta komentāriem, apelācijas instances tiesa 

norādīja,  ka šā panta izpratnē muitošanai pakļauto preču ievešana Latvijas Republikas muitas 

teritorijā notikusi likumīgi, bet to glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana vai realizēšana Latvijas 

Republikas muitas teritorijā notiek bez muitas iestāžu atļaujas. Savukārt izskatāmajā lietā 

konstatēts, ka C. Latvijas Republikas muitas teritorijā pārvadāja tabakas izstrādājumus 

(cigaretes) bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļu markām.  

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve tiesas sēdē paskaidroja, ka izskatāmajā lietā cigaretes 

Latvijā bija ievestas nelikumīgi. Latvijas Republikas teritorijā bija konstatēti tabakas 

izstrādājumi (cigaretes) ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un muita nedotu atļauju 

pārvadāt Latvijas Republikas muitas teritorijā šādus tabakas izstrādājumus. 

 
96 Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 3.novembra spriedums lietā Nr.KA03-0164-16 

(11824003914). 
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Par šo apelācijas instances tiesas spriedumu iesniegts kasācijas protests, lūdzot to atcelt, 

ko Augstākā tiesa ar 2017.gada 18.maija lēmumu lietā SKK-79/2017 noraidīja, apelācijas 

instances tiesas spriedumu atstājot negrozītu. Kasācijas instances tiesa norādīja, ka pārsniedzot 

kasācijas protesta apjomu, tā nevar pasliktināt apsūdzētā stāvokli, tāpēc Augstākajai tiesai ir 

tiesisks pamats izvērtēt tikai tos prokurora argumentus, kas norādīti viņa kasācijas protestā. 

Viedokli par apsūdzētā nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar KL 191.pantu prokurore esot 

argumentējusi ar šādiem faktiem: 1) pie apsūdzētā konstatētās un  izņemtās cigaretes ievestas 

Latvijas Republikā no Baltkrievijas Republikas kontrabandas ceļā; 2) norādītās cigaretes ir 

pakļautas muitošanai; 3) apsūdzētais kontrabandas ceļā ievestās cigaretes pārvadājis bez 

Latvijas Republikas muitas iestāžu atļaujas. 

Apelācijas instances tiesa par pierādītiem atzīto faktisko apstākļu aprakstā nav ietvērusi 

pirmās instances tiesas spriedumā konstatēto faktu, ka apsūdzētais pārvadāja muitošanai 

pakļautu preci, kuras pārvadāšanai netika saņemta Latvijas Republikas muitas iestāžu atļauja. 

Prokurors nav apstrīdējis apelācijas instances tiesas konstatētos noziedzīgā nodarījuma 

faktiskos apstākļus. Tādējādi kasācijas protesta autors par apsūdzētā nodarījuma nepareizu 

kvalifikāciju saskaņā ar KL 221.panta trešo daļu ir pamatojis ar apelācijas instances tiesā 

nekonstatētiem noziedzīgā nodarījuma faktiskajiem apstākļiem, savukārt pamatojums, kādēļ 

apelācijas instances tiesas sniegtajā par pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma aprakstā 

iekļautās apsūdzētā  apsūdzētā faktiskās darbības būtu kvalificējamas saskaņā ar KL 191.panta 

trešo daļu, kasācijas protestā neesot dots.97 

Līdzīgi izdarītā noziedzīgā nodarījuma juridiskais izvērtējums risinājās arī krimināllietā 

B. apsūdzībā, kurš ar Rēzeknes tiesas 2017.gada 26.jūlija spriedumu atzīts par vainīgu KL 191. 

panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā. Latgales apgabaltiesa ar 2018.gada 

10.jnvāra spriedumu šo pirmās instances tiesas spriedumu atcēla, atzina B. par nevainīgu tam 

inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un attaisnoja, secinot, ka  nodarījums atbilst KL 

221.panta pirmajā daļā paredzētajam sastāvam, par ko ir iestājies kriminālatbildības noilgums.  

Kasācijas protestā prokurors apstrīdēja apelācijas instances tiesas secinājumu, ka B. 

darbības kvalificējamas saskaņā ar KL 221,panta pirmo daļu, jo abu instanču tiesas faktiski 

atzinušas, ka pie B. konstatētās no Baltkrievijas Republikas ievestās cigaretes atradās Latvijas 

muitas teritorijā un tās, kā secināja pirmās instances tiesa, ir pakļautas muitošanai. 

Augstākā tiesa ar 2018.gada 8.novembra lēmumu lietā SKK-189/2018 apelācijas 

instances tiesas lēmumu atcēla pilnībā, norādot, ka tiesas secinājums par to, ka B. vadītajā 

automašīnā izņemtās 70 000 gab. cigaretes nav muitošanai pakļauta prece KL 191.panta 

izpratnē, ir kļūdains. Kvalificējot nodarījumu, izšķiroša nozīme ir faktam, ka cigaretes Latvijas 

Republikā ievestas no ārpus Eiropas Savienības esošas valsts, tāpēc tās pakļautas muitošanai.98    

Arī krimināllietā C. un D. apsūdzībā tika risināts jautājums par nodarījuma kvalifikāciju 

saskaņā ar KL 191. vai 221.pantu, tikai šajā gadījumā to noteica apsūdzības uzturētāju 

atšķirīgie viedokļi. 

Ar Daugavpils tiesas 2017.gada 7.jūnija spriedumu C. un D. atzīti par vainīgiem KL 

191.panta trešajā daļā paredzētajā noziegumā, tiesai konstatējot, ka apsūdzētie pierobežas joslā 

personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās pārnēsāja tabakas izstrādājumus – 240 000 cigarešu 

 
97 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 18.maija lēmums lietā SKK-79/2017 (11824003914). 
98 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 8.novembra lēmums lietā SKK-189/2018 

(ECLI:LV:AT:2018::1108.11823001414.3.L). 
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paciņās, kuras nebija marķētas ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, bet ar 

Baltkrievijas Republikas akcīzes markām, kuras bija paredzētas Baltkrievijas Republikas 

tirgum un kuru pārvietošanai netika saņemta Latvijas Republikas muitas iestāžu atļauja. 

Prokurors iesniedza apelācijas protestu par nosacīto sodu, savukārt apsūdzētie savās apelācijas 

sūdzībās  lūdza viņus attaisnot. 

Apelācijas instances tiesas sēdē prokurors, ņemot vērā tiesību zinātnieku viedokļu maiņu 

un prokuratūras kursa izmaiņas, nemainoties lietā konstatētajiem nodarījuma faktiskajiem 

apstākļiem, grozīja C. un D. apsūdzības, kvalificējot viņu darbības saskaņā ar KL 221.panta 

trešo daļu, proti, ka viņi personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās nelikumīgi pārvietoja 

tabakas izstrādājumus lielā apmērā, ko Latgales apgabaltiesa atzina par pamatotu, tai pat laikā 

konstatējot, ka cigaretes Latvijas Republikas teritorijā tika ievestas nelikumīgi un apsūdzētie 

apzinājās to nelegālo izcelsmi.99 

Minami gadījumi, kad sprieduma aprakstošajā daļā norādītie faktiskie apstākļi ir pretrunā 

ar nodarījuma juridisko izvērtējumu 

Piemēram, Daugavpils tiesas 2017.gada 30.novembra sprieduma aprakstošajā daļā 

norādīts. ka C. un D. personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, nolūkā nogādāt tabakas 

izstrādājumus – Baltkrievijas Republikā ražotos tabakas izstrādājumus - 100 000 cigarešu 

izmeklēšanā nenoskaidrotā vietā, bez muitas iestāžu atļaujas pārveda pa Latvijas Republikas 

muitas teritoriju muitošanai pakļautos tabakas izstrādājumus, kad viņus apturēja Valsts 

policijas darbinieki. Turpat secināts, ka tādējādi C. un D. izdarīja muitošanai pakļauto preču 

pārvadāšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas personu grupā pēc 

iepriekšējas vienošanās, ar ko nodarīts būtisks kaitējums, t.i., noziedzīgu nodarījumu, kas 

paredzēts KL 221.panta otrajā daļā, saīsinātā sprieduma rezolutīvajā daļā abus apsūdzētos arī 

atzīstot par vainīgiem šā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā.100  

Daugavpils tiesa ar 2018.gada 11.jūnija spriedumu, izskatot lietu vienošanās procesā, 

konstatēja, ka E. pārveda pa Latvijas Republikas muitas teritoriju ar automašīnu Baltkrievijā 

ražotās 119 600 cigaretes, līdz viņu apturēja Valsts robežsardzes darbinieki, savukārt F., G. un 

D. personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās nelikumīgi pārvietoja tabakas izstrādājumus -  

210 000 cigarešu ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām, kas bija jādeklarē muitas 

procedūrai un par kuriem bija jāmaksā nodokļi likumā noteiktajā kārtībā. Lai arī konstatēts, ka 

tabakas izstrādājumi ievesti no trešās valsts, apejot muitas procedūru, tie tika pārvietoti pa 

valsts muitas teritoriju, jādomā bez muitas iestāžu atļaujas, lai arī spriedumā tas tieši nav 

norādīts, tabakas izstrādājumi tika atzīti nevis par muitošanai pakļautām precēm, bet gan par 

akcīzes precēm, kuru aprites noteikumi ir pārkāpti.101    

2019.gadā iztiesātajās krimināllietās šis jautājums vairāk nav tik aktuāls, tomēr apgalvot, 

ka problēma ir likvidēta, ir riskanti, jo no samērā daudziem saīsinātajiem spriedumiem nevar 

izsecināt, kādā veidā akcīzes preces nokļuvušas Latvijas Republikā,  bet līdz ar to arī šo preču 

statusu. Ir arī tādi piemēri, kad no apstākļu izklāsta redzams, ka preces šķērsojušas Eiropas 

 
99 Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 9.janvāra spriedums lietā Nr.KA03-0010-18 

(ECLI:LV:LAAT:2018:0119.11824001713.1.S). 
100 Daugavpils tiesas 2017.gada 30.novembra spriedums krimināllietā Nr.11903036015. 
101 Daugavpils tiesas 2018.gada 11.jūnija spriedums lietā Nr.K12-0096-18 (11824004014).  
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Savienības ārējo robežu, apejot muitas kontroli, taču nav atzītas par muitošanai pakļautām 

precēm, tādējādi nodarījumus kvalificējot saskaņā ar KL 221.pantu.  

Tā, piemēram, ar Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 26.marta spriedumu konstatēts, ka 

A., B., C., D., E. un F. personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās pārvietoja tabakas 

izstrādājumus lielā apmērā, C., D., E. un F., noraujot nosūtītāja plombu, iekļuva vilciena 

vagonā, kurā tika pārvests amonija salpetris, un izmeta no vagona ārā kastes, kurās atradās 

399 560 cigarešu ar Tadžikistānas un Kirgizstānas akcīzes markām, pārnesa tās un iekrāva 

automašīna, kuru vadīja A. un pēc tam transportlīdzekļa vadīšana bijā jāpārņem B., taču A. 

vadīto automašīnu ceļā apturēja Valsts policijas darbinieki. Izskatot lietu rakstveida vienošanās 

procesā, tiesa ar saīsināto spriedumu visus sešus apsūdzētos atzina par vainīgiem KL 221.panta 

trešajā daļā paredzētajā noziegumā. 102 

Tālāk minami divi Daugavpils tiesas spriedumi, ar kuriem apsūdzēto nodarījumi tāpat 

kvalificēti saskaņā ar KL 221.pantu, un viens spriedums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu 

KL 191.pantā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā. 

Tā no Daugavpils tiesas 2019.gada 18.marta sprieduma redzams, ka C. apmēram 150 

metru attālumā no dzelzceļa pārbrauktuves pļavā pārvietoja tabakas izstrādājumus – 60 000  

cigarešu paciņās, marķētās ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām, kas iepakotas četros 

polietilēna maisos. Tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu konstatēja un C. aizturēja 

Valsts robežsardzes dienesta amatpersonas. Ar saīsināto spriedumu nodarījums kvalificēts 

saskaņā ar KL 221.panta pirmo daļu.103    

Arī A.B. un C., izskatot lietu vienošanās procesā, atzīti par vainīgiem KL 221.panta otrajā 

daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, saīsinātā sprieduma aprakstošajā daļā norādot, ka 

viņi personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās ieradās pie Latvijas Baltkrievijas robežas, 

paņēma iepakojumus ar tabakas izstrādājumiem – 70 000 cigarešu ar Baltkrievijas Republikas 

akcīzes markām, kurus tur iepriekš novietoja izmeklēšanā nenoskaidrotas personas, un ar 

speciāli pielāgotām siksnām ar karabīnēm pārvietoja (pārnesa), līdz viņus aizturēja Valsts 

robežsardzes darbinieki.104  

Un tagad salīdzinājumam trešais šīs tiesas 2019.gada 19.marta spriedums, no kura 

aprakstošās daļas izriet, ka A. un B. personu grupā, savstarpēji vienojoties, ieradās pie 

dzelzceļa līnijas Bigosova-Indra, kur no Baltkrievijas Republikas ienākošā vilciena ar speciāli 

pielāgotu tālvadības aprīkojumu atvienoja pie vilciena sastāva vagona rāmja konstrukcijas 

piestiprinātos cigarešu iepakojumus ar 30 000 cigarešu ar Baltkrievijas Republikas nodokļu 

markām, kurus pārnesa no dzelzceļa līnijas līdz viensētai, līdz tos aizturēja Valsts policijas 

darbinieki. Kvalificējot A. un B. nodarījumu saskaņā ar KL 191.panta otro daļu, tiesa norādīja, 

ka apsūdzētie personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās bez muitas iestāžu izsniegtas atļaujas 

muitošanai pakļauto tabakas izstrādājumu pārvadāšanai, pārsūtīšanai vai realizācijai un tabakas 

izstrādājumu izcelsmi apliecinošiem dokumentiem, pārvietoja muitošanai pakļautas preces, 

 
102 Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 26.marta spriedums lietā K71-0496-19/15 (11331031917). 
103 Daugavpils tiesas 2019.gada 18.marta spriedums krimināllietā Nr.11824003518. 

 
104 Daugavpils tiesas 2019.gada 11.oktobra spriedums krimināllietā Nr.11824002219. 
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kuras bija jādeklarē muitas procedūrai un par kurām bija jāmaksā nodokļi likumā noteiktajā 

kārtībā.105  

Tādējādi arī šajos tiesu nolēmumos atspoguļojas jau iepriekš minētais Augstākās tiesas 

judikatūrā paustais secinājums, ka noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija saskaņā ar KL 

221.pantu gadījumos, kad konstatētas nelikumīgas darbības ar faktiski muitošanai pakļautiem 

alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, ir bijusi saistīta ar personām uzrādītās 

apsūdzības saturu, proti, apsūdzība tikusi celta saskaņā ar KL 221.pantu. Šajos gadījumos 

tiesas, atbilstoši KPL 23.pantā noteiktajam, ka tiesas spriešana notiek tiesas sēdēs, izskatot un 

izlemjot pret personu celto apsūdzību, ir izlēmušas jautājumu par personas vainīgumu tai celtās 

apsūdzības ietvaros.  

Nobeidzot šo apakšnodaļu, minami tiesu nolēmumi krimināllietā E. apsūdzībā, kuri satur 

pareizu izdarītā noziedzīgā nodarījuma juridisko izvērtējumu un atbilst judikatūrā paustajām 

atziņām par KL 191. un 221.pantā paredzēto noziegumu norobežošanu. 

Ar Rēzeknes tiesas 2017.gada 26.jūlija spriedumu konstatēts, ka E. precīzi nenoskaidrotā 

vietā un apstākļos iegādājās Baltkrievijas Republikā ražotās 70 000 cigarešu ar Baltkrievijas 

Republikas akcīzes markām un pārvadāja tās Rēzeknes pilsētā līdz brīdim, kad tika aizturēts. 

Kvalificējot nodarījumu saskaņā ar KL 191.panta pirmo daļu, tiesa norādīja, ka E. Latvijas 

Republikas muitas teritorijā pārvadāja muitošanai pakļautas preces bez muitas iestādes atļaujas 

un bez izcelsmi apliecinošiem dokumentiem. Turklāt E. pārvadātās cigaretes nebija marķētas ar 

Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, kas apliecinātu, ka iegādātiem tabakas 

izstrādājumiem ir legāla izcelsme un tie ir ņemti valsts kontrolē atbilstoši noteiktajiem akcīzes 

nodokļa samaksas nosacījumiem, un apliecinātu to, ka muitas iestāde ir laidusi preces brīvā 

apgrozībā Latvijas Republikas muitas teritorijā, tādā veidā dodot precēm Kopienas preču 

statusu. 

Noraidot E. aizstāves apelācijas sūdzību, kurā tika apstrīdēta nodarījuma kvalifikācija, 

Latgales apgabaltiesa ar 2019.gada 22.janvāra spriedumu Rēzeknes tiesas spriedumu daļā par 

noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju atstāja negrozītu, atzīstot to par atbilstošu krimināllietā 

konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem un judikatūras atziņām.106   

No iepriekš minētā secināms, ka, norobežojot KL 221. un 191.pantā paredzētos 

noziedzīgos nodarījumus, jāvadās pēc noziedzīga nodarījuma priekšmeta statusa – ja KL 

221.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets ir alkoholiskie dzērieni un tabakas 

izstrādājumi kā akcīzes preces, kuru apritei ir noteikta aprites kārtība, tad KL 191.pantā 

paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmetam – alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas 

izstrādājumiem būs muitošanai pakļautās preces statuss, pie tam ņemot vērā, ka kopš Latvijas 

iestāšanās Eiropas Savienībā muitošanai ir pakļautas tikai trešo valstu preces. 

 

 

 

 
105 Daugavpils tiesas 2019.gada 19.marta spriedums lietā Nr.K12-0534-19 (11240024518).  
106 Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 22.janvāra spriedums lietā Nr..KA03-030-19 

(ECLI:LV:LAAT:2019:0122.11823001414.4.S). 
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2.6. KL 191. un 221.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu objektīvās puses pazīmes 

 

KL 191.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse var izpausties kā 

muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību glabāšana, pārvietošana, pārsūtīšana vai realizēšana, 

savukārt KL 221.pantā atbildība paredzēta par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu 

nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizēšanu. Tādējādi abos 

pantos paredzēto noziedzīgo nodarījumu objektīvā puse var realizēties kā jebkura no 

norādītajām darbībām vai arī kā šo darbību kopums. Prakses analīze liecina, ka gandrīz visos 

gadījumos konstatējama vai nu noziedzīgo nodarījumu priekšmeta glabāšana/uzglabāšana vai 

arī tā pārvietošana, vai arī šo darbību kopība.. Muitošanai pakļauto preču pārsūtīšana nav 

konstatēta nevienā gadījumā, savukārt abos pantos norādītā realizēšana konstatēta retu reizi. 

Tā kā kvalifikācijas procesā konstatējama nevienāda izpratne par objektīvo pusi 

veidojošo darbību saturu, nepieciešams pakavēties pie šā jautājuma iztirzājuma. 

 

2.6.1.  Noziedzīgā nodarījuma priekšmeta pārvietošana (pārvadāšana) 

 

Līdz 2020.gada 29.septembrim, kad stājās spēkā 2020.gada 3.septembra likums 

“Grozījumi Krimināllikumā”,   KL 221.pantā likumdevējs bija paredzējis jebkādu alkoholisko 

dzērienu un tabakas izstrādājumu pārvietošanu, īpaši norādot uz to pārvadāšanu, bet KL 

191.pantā bija norādīts tikai uz muitošanai pakļauto preču pārvadāšanu. Krimināltiesībās ar 

pārvadāšanu saprot noziedzīga nodarījuma pārvietošanu telpā (pa sauszemi, ūdeni, gaisu) no 

vienas vietas uz otru ar jebkādu transportlīdzekli,107 savukārt pārvietošana ir plašāks jēdziens, 

kas ietver ne tikai pārvadāšanu, bet arī citus iespējamos pārvietošanas veidus, piemēram, 

noziedzīga nodarījuma priekšmetu var pārnest, pārmest, pārvilkt utt. Taču, ja KL 221.panta 

pirmās daļas dispozīcijā  norādītā pārvietošana prezumē jebkādu tās veidu, tad rodas jautājums, 

vai to varēja attiecināt  arī uz KL 191.pantu, kur bija norādīts tikai uz preču pārvadāšanu, jo 

praksē šīs muitošanai pakļautās preces tiek pārvietotas arī citādi, piemēram, pārnesot. Jāsaka, 

ka šāds regulējums likuma normas piemērotājiem radīja zināmas grūtības.  

Tā, piemēram, Daugavpils tiesas 2016.gada 11.novembra sprieduma konstatējošajā daļa 

var lasīt, ka F. un G. Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas personu 

grupā pēc iepriekšējas vienošanās pārvadāja muitošanai pakļauto preci lielā apmērā, proti: 

apsūdzētie apmēram 1,5 km attālumā no valsts robežas pierobežas joslā pārnēsāja tabakas 

izstrādājumus -120 000 cigarešu ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām, kuras paredzētas 

Baltkrievijas Republikas tirgum. Tālāk seko norāde, ka tabakas izstrādājumu nelikumīgu 

pārvadāšanu pārtrauca Valsts robežsardzes amatpersonas, un kāda bijusi nelikumīgi pārvadāto 

cigarešu kopējā muitas vērtība.  

Pamatojot nodarījuma kvalifikāciju, tiesa pauda ieskatu, ka muitošanai pakļauto preču 

pārnēsāšana pa mežu, izmantojot cilvēka fizisku spēku, no vietas, līdz kurai nav iespējams 

piebraukt ar transportlīdzekli, ir viens no pārvadāšanas sastāvelementiem.  Pārvadāt iespējams 

tikai iekrautu priekšmetu, bet, ja priekšmets atrodas vietā, līdz kurai nav iespējams piebraukt ar 

 
107 Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Otrais 

papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 403.lpp. 
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transportlīdzekli, to nepieciešams vispirms kaut kādā veidā pārvietot konkrētajā gadījumā 

pārnest līdz vietai, kur iespējama priekšmeta iekraušana.108 Te tikai jāpiebilst, ka līdz 

iekraušanai apsūdzētie nemaz netika, jo tika aizturēti jau tabakas izstrādājumu pārnēsāšanas 

laikā.  

Citā krimināllietā, kur apsūdzētie A. un B. cigaretes pārnesa no dzelzceļa līnijas līdz 

viensētai, kur tika aizturēti, tiesa tā arī norādīja spriedumā, ka muitošanai paredzētās preces – 

cigaretes tika pārvietotas.109  

Un te jau jautājums par to, vat apsūdzībā drīkst ietvert darbību, kas panta dispozīcijā nav 

paredzēta. 

 

2.6.2. Nelikumīga glabāšana/uzglabāšana un pārvietošana (pārvadāšana) 

  

Prakses analīze liecina, ka KL 221.panta piemērošanas procesā ne vienmēr tika nodalīti 

tādi patstāvīgi objektīvās izpausmes veidi kā pārvietošana (pārvadāšana) un glabāšana, kas 

visbiežāk konstatējams gadījumos, kad persona apsūdzēta tabakas izstrādājumu nelikumīgā 

pārvadāšanā, vienlaikus norādot arī uz to glabāšanu. 

Piemēram, Jēkabpils rajona tiesas 2017.gada 21.septembra spriedumā var lasīt, ka A. 

izdarīja tabakas izstrādājumu  nelikumīgu pārvietošanu (pārvadāšanu) un uzglabāšanu, lai arī 

no turpmākā apraksta izriet, ka viņš nelikumīgi ar automašīnu pārvadāja pa Jēkabpili 53 980 

cigarešu, līdz viņu apturēja policijas darbinieki;110 Ogres rajona tiesas 2017.gada 17.oktobra 

sprieduma aprakstošajā daļā norādīts, ka A. un B. personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, 

automašīnai pārvietojoties pa autoceļu, automašīnas bagāžas nodalījumā uzglabāja un 

pārvadāja 50 000 cigarešu, līdz to apturēja Valsts policijas darbinieki.111 Par 2018.gadu 

konstatēti deviņi līdzīgi spriedumi, kad apsūdzētajiem, kuri pārvadāja tabakas izstrādājumus, 

tāpat inkriminēta arī to glabāšana.112  

Tā kā šie spriedumi apstrīdēti netika, tie stājušies spēkā. Izņēmums ir Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas tiesas 2017.gada 1.jūnija spriedums, ar kuru A. bija atzīts par vainīgu tabakas 

izstrādājumu pārvietošanā (pārvadāšanā), konstatējot, ka A. pēc cigarešu iekraušanas 

automašīnā pārvietojās ar to un bija aizturēts degvielas uzpildes stacijā laikā, kad uzpildīja 

degvielu. Izskatot lietu apelācijas kārtībā, prokurors grozīja apsūdzību, izslēdzot no tās tabakas 

 
108 Daugavpils tiesas 2016.gada 11.novembra spriedums lietā Nr.K12-0156-16/14 (11824001613). 
109 Daugavpils tiesas 2019.gada 19.marta spriedums lietā Nr.K12-0534-19 (11240024518). 
110 Jēkabpils rajona tiesas 2017.gada 21.septembra spriedums lietā Nr.K16-0040-17/4 

(ECLI:2017:LV:JERT:2017:0921.111210097915.1.S). 
111 Ogres rajona tiesas 2017.gada 17.oktobra spriedums lietā K24-0109-17/4 

(ECLI:LV:OGRT:2017:1017.11351014915.1.S). 
112 Daugavpils tiesas 2018.gada 29.marta spriedums krimināll1ietā Nr.11824005817; Kurzemes rajona tiesas 

2018.gada 5.aprīļa spriedums lietā Nr.K69-0314-18/14 (ECLI:LV:KURT:2018:0405.11270005316.1.S); Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 30.maija spriedums lietā Nr.K30-1125-18-38 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0530.11092056914.2.S); Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 28.augusta spriedums lietā 

Nr.K71-0905:18/11 (ECLI:LV:VRT:2018:0828.11903007518.1.S); Zemgales rajona tiesas 2018.gada 12.jūlija 

spriedums lietā Nr.K73-0908-18/7 (ECLI:LV:ZRT:2018:0712.11905004817.1.S); 2018.gada 25.jūlija spriedums 

lietā Nr.K73-0981-18/42 (ECLI:LV:ZRT:2018:0725.11820000716.2.S) un 2018.gada 9.augusta spriedums lietā 

Nr.K73-0572-18/10 (ECLI:LV:ZRT:2018:0809.11905006317.1.S). . 
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izstrādājumu uzglabāšanu, ko Rīgas apgabaltiesa ar 2019.gada 1.februāra spriedumu atzina par 

pamatotu.113    

Konstatējot šo kvalifikācijas problēmu, Augstākā tiesa 2018.gada 25.septembra lēmumā 

lietā SKK-275/2018 izskaidroja, ka tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana un tabakas 

izstrādājumu nelikumīga pārvietošana (pārvadāšana) ir divi patstāvīgi Krimināllikuma 

221.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās izpausmes veidi, tādēļ vainīgās personas 

darbības, kas saistītas ar tabakas izstrādājumu pārvietošanu (pārvadāšanu) papildus kā tabakas 

izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana nav jākvalificē. Nepieciešamība pēc šādas papildu 

kvalifikācijas nerodas arī tajā gadījumā, ja tiek  konstatēts, ka vainīgā persona, nelikumīgi 

pārvietojot tabakas izstrādājumus no vienas vietas uz otru, ceļā ir apstājusies, lai uzpildītu 

degvielu vai ieturētu maltīti. Tabakas izstrādājumu atrašanās transportlīdzeklī to nelikumīgas 

pārvietošanas (pārvadāšanas) laikā nav pamats, lai šo apstākli kvalificētu kā tabakas 

izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, bet tā ir obligāts priekšnosacījums pārvietošanas 

(pārvadāšanas) īstenošanai, izmantojot transportlīdzekli.114 

 Taču, neskatoties uz šo skaidrojumu, arī 2019.gada 4.aprīļa spriedumā Rēzeknes tiesa, 

konstatējot, ka B., iegādājies Baltkrievijas Republikā 80 000 cigarešu, pārvietoja tās ar 

automašīnu un tika ceļā aizturēts, atzina, ka viņš izdarījis tabakas izstrādājumu glabāšanu un 

pārvietošanu (pārvadāšanu).115  

Tai pat laikā atzīmējami vairāki gadījumi, kad, spriežot pēc sprieduma aprakstošās daļas, 

konstatēta gan tabakas izstrādājumu pārvietošana, gan arī to uzglabāšana, taču inkriminēta tikai 

viena no šīm darbībām – pārvietošana. 

Piemēram, no Daugavpils tiesas 2019.gada 15.fewbruāra sprieduma izriet, ka C.ar 

automašīnu nelikumīgi pārvietoja tabakas izstrādājumus – 90 000 cigarešu, pēc tam krūmāju 

nomalē apstājās, izņēma šos tabakas izstrādājumus no automašīnas un ne vēlāk kā līdz plkst. 

13.40 nolika tos slēptuvē (krūmos), apsedzot ar drānu. Pēc tam C. atgriezās uz minēto slēptuvi 

un līdz plkst. 16.20 pārvietoja (pārnesa) piecus cigarešu iepakojumus no slēptuves uz 

neapdzīvotas viensētas šķūni, pēc kā viņu aizturēja robežsardzes amatpersonas,116     

Rēzeknes tiesas 2019.gada 4.aprīļa sprieduma aprakstošajā daļā norādīts, ka B. un C. 

personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās pārveda ar automašīnu 70 000 cigarešu, kuras 

noslēpa neapdzīvotas mājas pamatos, kad tās pēc 2,5 stundām tur atrada un izņēma policijas 

darbinieki.117  

Citā krimināllietā  Daugavpils tiesa ar 2019.gada 17.septembra spriedumu konstatēja, ka 

A. un B., iepriekš vienojušies par tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu, 2019.gada 

16.jūlijā pēc plkst. 11 no vietas pie dzelzceļa sliedēm meža masīvā paņēma sešus iepakojumus 

ar tabakas izstrādājumiem, kuros atradās 60 000 cigarešu, un pārvietoja (pārnesa) tos un 

 
113 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 1.februāra spriedums lietā Nr.KA04-0087-19/14 

(ECLI:LV:RAT:2019.0201.11816005715.5.S). 
114 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 25.septembra lēmums lietā SKK-275/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0925.11816005715.4.L).  
115 Rēzeknes tiesas 2019.gada 4.aprīļa spriedums lietā Nr.K26-0037-19 

(ECLI:LV:REZT:2019:0404.11903039215.1.S). 
116 Daugavpils tiesas 2019.gada 15.februāra spriedums krimināllietā Nr.11824002118. 
117 Rēzeknes tiesas 2019.gada 4.aprīļa spriedums lietā Nr.K26-0232-19/9 

(ECLI:LV:REZT:2019:0404.11290042919.1.S). 
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paslēpa mežā, bet vēlāk ar automašīnu no slēpņa vietas divos paņēmienos pārvietoja 

(pārvadāja) tos, kad ap plkst. 17.20 viņus apturēja Valsts robežsardzes darbinieki.118  

Šajās krimināllietās apsūdzētajiem inkriminēta tikai tabakas izstrādājumu nelikumīga 

pārvietošana (pārvadāšana), lai arī ar alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu  

uzglabāšanu jāsaprot jebkuras darbības, kas saistītas ar to atrašanos vainīgā valdījumā 

neatkarīgi no tā, kas ir to faktiskais īpašnieks. Glabāšanas veids (dzīvesvieta, citas telpas, 

speciālas glabātavas u.tml.), kā arī glabāšanas ilgums kvalifikāciju neietekmē.119 Kaut arī tas 

noziedzīga nodarījuma kvalifikāciju nemainītu, domājams, apsūdzībā norādāmas visas 

konstatētās darbības, ņemot vērā. ka likumdevējs tās norādījis kā patstāvīgas alternatīvas 

objektīvās puses izpausmes.  

Gadījumos, kad KL 221.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums izdarīts personu grupā 

pēc iepriekšējas vienošanās, apsūdzētie atbilstoši lomu sadalei, katrs var pildīt tam uzlikto 

uzdevumu, kas vērsts uz kopīga mērķa sasniegšanu. 

Tā no Zemgales rajona tiesas 2019.gada 13.dcembra sprieduma aprakstošās daļas izriet, 

ka A. un B., mantkārīgu motīvu vadīti, tirdzniecības nolūkā vienojās par tabakas izstrādājumu 

uzglabāšanu B, dzīvesvietā. Realizējot kopīgo noziedzīgo nodomu, atbilstoši iepriekšējai lomu 

sadalei, A., iepriekš sazvanoties ar B. un vienojoties par laiku, kad A. nogādās cigaretes uz B. 

dzīvesvietu, A. ar sev piederošo automašīnu nogādāja 62 160 cigaretes bez Latvijas Republikas 

akcīzes nodokļa markām uz B. dzīvesvietu, pēc kā B. paņēma no automašīnas cigaretes un 

ienesa tās mājā, kur apsūdzētie turpināja tās glabāt, līdz tās tika izņemtas. A. un B. pamatoti 

atzīti par vainīgiem KL 221.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, ka 

viņi personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās nelikumīgi pārvietoja un uzglabāja tabakas 

izstrādājumus ievērojamā apmērā.120  

Tādējādi secināms, ka KL 191. un 121.pantā paredzētie noziedzīgie nodarījumi objektīvi 

var izpausties kā vairākas patstāvīgas alternatīvas darbības, un katra no tām veido noziedzīgā 

nodarījuma objektīvo pusi. Konstatējot vairākas panta dispozīcijā norādītās darbības, tās visas 

norādāmas apsūdzībā. Darbības, kas saistītas ar tabakas izstrādājumu vai alkoholisko dzērienu 

pārvietošanu (pārvadāšanu) papildus kā tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana nav 

jākvalificē. 

 

2.6.3. KL 191. un 221.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pabeigtība un 

stadijas 

KL 191. un 221.pantā paredzētie noziedzīgie nodarījumi uzskatāmi par pabeigtu ar brīdi, 

kad vainīgā persona ir izdarījusi kādu no pantu pirmās daļas dispozīcijā paredzētajām darbībām 

ievērojamā apmērā, ko nosaka atbilstoši likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 

piemērošanas kārtību 23.1 panta nosacījumiem, proti, attiecībā uz spirtu un citiem 

alkoholiskajiem dzērieniem noteikts, ka ievērojams apmērs veidojas, ja alkoholiskā dzēriena 

daudzums sasniedz 10 litrus absolūtā spirta (panta otrā daļa). Savukārt atbildība par KL 

 
118 Daugavpils tiesas 2019.gada 17.septembra spriedums krimināllietā Nr.111824002619. 
119 Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa) Otrais 

papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009, 403.lpp. 
120 Zemgales rajona tiesas 2019.gada 12.septembra spriedums lietā Nr.K73-0741-19/2 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0912.11905002918.1.S). 
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221.pantā (attiecībā uz tabakas izstrādājumiem) paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izdarīts 

ievērojamā apmērā, iestājas, ja tabakas izstrādājumu daudzums sasniedz: 1) 5000 cigaretes; 2) 

2500 cigarillas; 3) 1250 cigārus; 4) 1250 gramus smēķējamās, karsējamās, šņaucamās vai 

košļājamās tabakas vai tabakas lapu, tabakas izstrādājumu orālai lietošanai vai citu tabakas 

izstrādājumu (panta trešā daļa).  

Jautājums par noziedzīga nodarījuma priekšmeta pārvietošanas pabeigšanas brīdi vai arī 

tās atzīšanu par nepabeigtu noziedzīgu nodarījumu skaidrots Augstākās tiesas judikatūrā. 

Konkrētajā kriminālprocesā ar Rēzeknes tiesas 2014.gada 14.jūlija spriedumu A. atzīts 

par vainīgu, ka viņš organizēja un vadīja tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanas 

(pārvadāšanas) mēģinājumu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, savukārt B. un C. atzīti 

par vainīgiem tabakas izstrādājumu nelikumīgas pārvietošanas (pārvadāšanas) mēģinājumā. 

Proti, zinot, ka ar kravas vilcienu, kas iebrauks no Krievijas Federācijas un pieturēs Rēzeknē, 

tiks ievesti tabakas izstrādājumi, A. piedāvāja B., kuram bija transportlīdzeklis, un C. 

piedalīties tabakas izstrādājumu pārvešanā no vietas, kur saiņi ar tabakas izstrādājumiem tiks 

izmesti no braucoša vilciena, uz A. norādīto adresi, kam B. un C. piekrita. Pārvest tabakas 

izstrādājumus B. un C. neizdevās, jo, kad viņi bija automašīnas bagāžas nodalījumā iekrāvuši 

trīs saiņus, viņus aizturēja policijas darbinieki.  

Latgales apgabaltiesa ar 2015.gada 21.maija spriedumu šo pirmās instances tiesas 

spriedumu atcēla, pamatojot, ka tajā aprakstītās darbības atbilst sagatavošanās stadijai, nevis 

mēģinājumam, jo viņiem inkriminētā tabakas izstrādājumu pārvadāšana vēl netika uzsākta, bet 

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā inkriminētais nodarījums bija klasificēts kā mazāk 

smags noziegums un kriminālatbildība par sagatavošanos tam neiestājas. 

Atceļot apelācijas instances tiesas spriedumu un nosūtot lietu jaunai izskatīšanai, 

Augstākā tiesa 2016.gada 28.aprīļa lēmumā lietā SKK-5/2016 norādīja, ka pārvadāšana 

Krimināllikuma 221.panta pirmajā daļā ir norādīta kā viens no pārvietošanas veidiem, nevis 

pārvietošanas etapiem, jo atbildība nav paredzēta atsevišķi par pārvietošanu un pārvadāšanu. 

Augstākā tiesa tāpat uzsvēra, ka kriminālatbildība ir paredzēta nevis par braukšanu ar 

automašīnu, kurā ir krava ar tabakas izstrādājumiem vai alkoholiskajiem dzērieniem, bet gan 

par šo priekšmetu pārvietošanu, kas īstenojusies, priekšmetu pārvedot. Kļūdaini būtu uzskatīt, 

ka preces pārvadāšana tiek uzsākta tikai ar automašīnas kustību. Turklāt esot jāņem vērā, ka 

nevar uzsākt braukšanu ar automašīnu, kurā atrodas priekšmets, šo priekšmetu iepriekš 

neiekraujot automašīnā. Priekšmeta pārvadāšanu veido vairākas savstarpēji saistītas darbības – 

priekšmeta iekraušana un tā vešana ar automašīnu, un, izdarot kaut vienu no tām, tiek uzsākts 

realizēt noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi. 

Kasācijas instances tiesa paudusi ieskatu, ka priekšmeta iekraušana transportlīdzeklī ir 

apzināta darbība, kas tieši vērsta uz Krimināllikuma 221.pantā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanu, tāpēc priekšmeta iekraušana ir neatņemams pārvadāšanas elements, ja 

konstatēts nodoms pārvadāt priekšmetu. Pārvadāt iespējams tikai transportlīdzeklī iekrautu 

priekšmetu, tāpēc Krimināllikuma 221.pantā paredzētā darbība “pārvadāšana jāinterpretē 

plašāk un nav jāsaista tikai ar transportlīdzekļa kustību, kas būtu šī jēdziena tehniskā izpratne. 

Augstākā tiesa secināja, ka “tabakas izstrādājumu nelikumīgas pārvadāšanas mēģinājums 

Krimināllikuma 221.panta izpratnē ir tabakas izstrādājumu iekraušana transportlīdzeklī ar 

nodomu tos pārvadāt. Šādas darbības nav kvalificējamas kā sagatavošanās izdarīt 
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noziegumu.”121 Domājams, šis skaidrojums pilnā mērā attiecināms arī uz alkoholisko dzērienu 

pārvadāšanu gan KL 191., gan 221.panta izpratnē.   

Saistībā ar šo no judikatūras izrietošo skaidrojumu, salīdzinājumam aplūkojami daži 

tiesas nolēmumi, kuros aprakstītie faktiskie apstākļi ir visai līdzīgi 

Daugavpils tiesa ar 2019.gada 21.jīja spriedumu konstatējusi, ka  C. pēc iepriekšējas 

vienošanās ar pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām personām, kriminālprocess pret kurām 

izdalīts atsevišķā lietvedībā, naktī ar automašīnu devās uz vietu pie dzelzceļa līnijas Polocka- 

Daugavpils, kur no garāmbraucoša vilciena kravas vagoniem nenoskaidrotas personas izmeta 

iepakojumus ar 280 000 cigarešu. C. un vēl vairākas personas, nolūkā pārvest cigaretes uz 

izmeklēšanā nenoskaidrotu vietu, iepakojumus ar cigaretēm sāka pārnest no dzelzceļa apmales 

un uzsāka iekraut automašīnā, taču noziedzīgo nodarījumu neizdevās izdarīt līdz galam no C. 

gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo viņu apturēja Valsts robežsardzes darbinieki. Nodarījums 

kvalificēts kā muitošanai pakļauto preču pārvešanas mēģinājums saskaņā ar KL 15.panta 

ceturto daļa un 191.panta trešo daļu, ko par pamatotu atzina arī Latgales apgabaltiesa.122   

Citā krimināllietā Daugavpils tiesa ar 2018.gada 5.novembra spriedumu konstatējusi, ka 

arī H., zinot, ka dzelzceļa posmā no pasažieru vilciena Minska-Rīga tiks izmestas kārbas ar 

cigaretēm, kas ir nelikumīgi ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā, realizējot savu 

nodomu par cigarešu iegādāšanos, ar automašīnu piebrauca meža masīvā pie dzelzceļa sliedēm, 

sagaidīja vilcienu un, kad no tā tika izmestas sešas kārbas ar 86 400 cigarešu ar Baltkrievijas 

Republikas akcīzes markām, pārņēma minētās kārbas un vienu kārbu pārnesa uz automašīnu, 

bet tika aizturēts. Spriedumā, kas taisīts vienošanās procesā, norādīts, ka H. tādā veidā izdarīja 

muitošanai pakļauto preču glabāšanu un pārvadāšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez 

muitas iestāžu atļaujas ievērojamā apmērā, kas kvalificēts kā pabeigts noziedzīgs nodarījums 

saskaņā ar KL 191.panta pirmo daļu.123 

Rēzeknes tiesas 2018.gada 13.decembra spriedumā norādīts, ka A. un B. vienojušies 

pārņemt un ar B. piederošo automašīnu pārvadāt Latvijas Republikas muitas teritorijā no kravas 

vilciena lokomotīves izmestas muitošanai pakļautās cigaretes lielā apmērā, ieradās netālu no 

dzelzceļa stacijas, kur izkāpa no automašīnas un devās līdz dzelzceļa sliedēm, kur sagaidīja 

kravas vilcienu, no kura tika izmesti deviņa iepakojumi ar 140 000 cigarešu ar Baltkrievijas 

Republikas akcīzes markām. Nolūkā tās nelikumīgi pārvadāt, A. un B. katrs paņēma ne mazāk 

kā divus iepakojumus un nesa tos uz automašīnu, taču tajā brīdī viņus pārsteidza Valsts 

robežsardzes amatpersonai. A. un B. nodarījums kvalificēts kā mēģinājums pārvietot (pārvadāt) 

tabakas izstrādājumus, lai arī, cik var saprast no šī saīsināta sprieduma, iepakojumu ar 

cigaretēm iekraušana automašīnā vēl netika uzsākta.124 

No iepriekš minētā izriet, ka KL 191. un 221.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums 

uzskatāms par pabeigtu ar brīdi, kad vainīgā persona ir izdarījusi kādu no panta pirmās daļas 

dispozīcijā paredzētajām darbībām ievērojamā apmērā. Tabakas izstrādājumu un alkoholisko 

 
121 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 28.aprīļa lēmums lietā SKK-5/2016 (11331085212) 
122 Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 4.septembra spriedums lietā KA03-0156-19 

(ECLI:LV:LAAT:2019:0904.15890041516.5.S). 
123 Daugavpils tiesas 2018.gada 5.novembra spriedums krimināllietā Nr.11903022316. 
124 Rēzeknes tiesas 2018.gada 13.decembra spriedums lietā Nr.K26-0318-18 

(ECLI:LV:REZ:1213.11823003016.5.S).  
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dzērienu nelikumīgas pārvadāšanas mēģinājums Krimināllikuma 191. un 221.panta izpratnē ir 

tabakas izstrādājumu iekraušana transportlīdzeklī ar nodomu tos pārvadāt. Šādas darbības nav 

kvalificējamas kā sagatavošanās izdarīt noziegumu.   

  

2.7. Kaitējuma kompensācijas noteikšana 

 

Iepazīstoties ar tiesu spriedumiem daļā par valstij nodarītā kaitējuma kompensāciju, 

jāsecina, ka gandrīz visos gadījumos, ar nelieliem izņēmumiem, tā tiek noteikta kaitējuma 

kompensācijas pieteikumā norādītajā apmērā. Taču jāatzīmē, ka konstatēti gadījumi, kad 

kaitējuma kompensācija tiek piedzīta nevis valsts labā, bet gan par labu Valsts ieņēmumu 

dienestam.  

Tā, piemēram, Daugavpils tiesas 2018.gada 4.aprīļa sprieduma motīvu daļā norādīts uz 

cietušā Valsts ieņēmumu dienesta pieteikto kaitējuma kompensāciju un nospriests piedzīt 

Valsts ieņēmumu dienesta labā kaitējuma kompensāciju 26 335, 65 euro.125 Daugavpils tiesa arī 

ar 2019.gada 4.septembra spriedumu piedzinusi Valsts ieņēmumu dienesta labā kaitējuma 

kompensāciju 37 205,46 euro, ko Latgales apgabaltiesa ar 2019.gada 4.septembra spriedumu 

atcēla, atzīmējot, ka Valsts ieņēmumu dienests par kaitējuma kompensācijas saņēmēju norādīts 

nepamatoti, jo nodarītais mantiskais zaudējums ietver sevī nenomaksātos nodokļus valsts 

budžetā, par cietušo ir atzīta Latvijas Republika un pirmās instances tiesas sēdē VID pārstāvis 

to lūdza piedzīt valsts labā.126  

Atzīmējami trīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumi127, ar kuriem 

cietušā Valsts ieņēmumu dienestā labā piedzīti ar noziedzīgo nodarījumu radītie zaudējumi. 

Tāpat nospriests arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada spriedumā128 un 

Rīgas rajona tiesas 2018.gada 14.maija spriedumā.129 

Konstatēts gadījums, kad no apsūdzētajiem, kuri izdarījuši tabakas izstrādājumu 

nelikumīgu pārvietošanu (pārvadāšanu) personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, nodarītais 

kaitējums valsts labā piedzīts nevis solidāri, bet no katra apsūdzētā vienādā apmērā.130 

Iztiesājot KL 221.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, lielākoties taisīti 

saīsinātie spriedumi, daži ar visai skopu informāciju nepilnas lappuses apjomā. Iespējams, ar to 

varētu izskaidrot faktu, ka atsevišķu spriedumu aprakstošajā daļā vispār nav norādes uz valstij 

nodarīto zaudējumu nenomaksāto nodokļu veidā, kā arī norādes uz to, ka zaudējums radies 

 
125 Daugavpils tiesas 2018.gada 4.aprīļa spriedums krimināllietā Nr.11181069817. 
126 Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 4.septembra spriedums lietā Nr.KA03-0156-19 

ECLI:LV:LAAT:2019:0904.15890041516.5.S). 
127 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 9.janvāra spriedums lietā Nr.K29-0376-18/14 

(ECLI:LV:RLPT:2018:0109.11518002216.2.S); 2018.gada 20.februāra spriedums lietā K29-0039-18/1 

(ECLIĻV:RLPT:2018:0220.11815008112); 2017.gada 6.jūnija spriedums lietā Nr.K29-0533-17/11). 
128 Rīgas pilsētas Vidzemes tiesas 2018.gada 19.jūlija spriedums lietā Nr.K30-2006-18/37 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0719.11091193717.2.S). 
129 Rīgas rajona tiesas 2018.gada 14.maija spriedums lietā Nr.K33-0231-18/14                                                                                                                                                                                                                                                   

(ECLI:LV:RIRT:2018:0514.11905006117.1.S). 
130 Rēzeknes tiesas 2018.gada 28.februāra spriedums lietā Nr.K26-0299-18 

(ECLI:LV:REZT:2018:0228.11822001717.1.S).  
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konkrēto apsūdzēto izdarīto noziedzīgo darbību rezultātā, tai pat laikā piedzenot kaitējuma 

kompensāciju.131  

 Šajā sakarībā minams Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 

4.jūlija spriedums, ar kuru atcelts Rīgas rajona tiesas spriedums daļā par solidāru kaitējuma 

kompensācijas piedziņu valsts labā no apsūdzētajiem S., K. un T. un piedzenot to solidāri tikai 

no S. un K. ar pamatojumu, ka T. apsūdzībā nav inkriminēts, ka viņš ar savām darbībām būtu 

nodarījis zaudējumu cietušajam – Latvijas Republikai atšķirībā no apsūdzētajiem S. un K.132   

Atšķirīgi tiesu spriedumu aprakstošajās un konstatējošajās daļās tiek atspoguļots, kā 

veidojas valstij nodarītie zaudējumi nenomaksāto nodokļu veidā. Tā, ja vienos spriedumos, kā 

šeit piemēram minētajā Rēzeknes tiesas 2018.gada 26.janvāra spriedumā var lasīt, ka 

“nozieguma priekšmeta – nelikumīgi pārvadāto 70 000 cigarešu “Premjer” kopējā vērtība ir 

11 322,02 EUR, tai skaitā preču muitas vērtība 1540,00 EUR un muitas administrētie nodokļi 

9782,02 EUR, kas izpaužas valsts budžetā nenomaksātā muitas nodokļa 887,04 EUR apmērā, 

akcīzes nodokļa 6930,00 EUR apmērā un pievienotās vērtības nodokļa 2964,98 EUR apmērā, 

kas ir ievērojams apmērs”,133 tad citos ir norādīts tikai zaudējums nenomaksāto nodokļu veidā 

bez atšifrējuma134, vēl citos – dota norāde tikai uz noziedzīga nodarījuma priekšmeta kopējo 

vērtību.135  

   

2.8. Soda noteikšana par KL 221.pantā paredzēto noziegumu   

 

Par KL 221.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas klasificēts kā 

mazāk smags noziegums, paredzēts brīvības atņemšanas sods uz laiku līdz diviem gadiem, 

īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sods;  

panta otrajā daļā ietvertais noziedzīgais nodarījums, kas tāpat ir mazāk smags noziegums, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

piespiedu darbu vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas 

panta trešajā daļā paredzētais smags noziegums sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 

līdz pieciem gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai ar naudas sodu, 

konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim 

gadiem vai bez tās.  

 
131 Piemēram, Daugavpils tiesas 2017.gada 3.jūlija spriedums krimināllietā Nr.11903005317; Rīgas pilsētas 

Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 15.novembra spriedums lietā Nr.K29-1359-17/7 

(ECLI:LV:RLPT:2017:1115.11280031516.2.S); Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 21.maija spriedums lietā 

Nr.K71-0498-18/26 (ECLI:LV:VRT:2018:0521.11100002718.2.S);   
132 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 4.jūlija spriedums lietā Nr.KA04-0784-17/2 

(25890020314). 
133 Rēzeknes tiesas 2018.gada 26.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0170-18 

(ECLI:LV:REZT:2018:0126.11823003517.2.S). 
134 Daugavpils tiesas 2018.gada 11.janvāra spriedums krimināllietā Nr.118240003717; 2018.gada 22.februāra 

spriedums lietā Nr.K12-0402-18/9 (1181092617); 2018.gada 11.septembra spriedums krimināllietā 

Nr.11181102814; Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 9.janvāra spriedums lietā K29-0376 

(ECLI:LV:RLPT:2018:0109.115180022216.2.S) un 2018.gada 5.jūlija spriedums lietā Nr.K29-850/18 

(RCLI:LV:RLPT:2018:0705.11518000218; Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2018.gada 8,maija spriedums lietā 

K68-240-18/26 (ECLI:LV:RPPT:2018:0508.11410082017.2.S); 2018.gada 2,augusta spriedums lietā Nr.K68-

18/10 (ECLI:LV:RPPT:2018:0802.11095137216.2.S). 
135 Daugavpils tiesas 2018.gada 26.marta spriedums krimināllietā Nr.119030333416 un 2018.gada 8.augusta 

spriedums lietā Nr.K12-0741-18 (11824003216). 
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Kopsavilkums par analizētajos nolēmumos piespriestajiem sodiem par KL 221.pantā 

paredzēto noziedzīgo nodarījumi redzams zemāk ievietotajā tabulā, savukārt plašāks pārskats 

sniegts 2. pielikumā. 

 

Soda veids Panta pirmā 

daļa 

Panta otrā daļa Panta  trešā daļa Kopā 

Naudas sods 3 5 2 10 

Piespiedu darbs 12 5 12 29 

Īslaicīga brīvības 

atņemšana 

4 - 1 5 

Brīvības 

atņemšana nosacīti 

7 1 10 18 

Reāla brīvības 

atņemšana   

- - 3 3 

Kopā personas 23 11 28 65 

 

Gūtie secinājumi daudz neatšķiras no tiem, kas jau izdarīti, analizējot sodu noteikšanu par 

izvairīšanos no nodokļu nomaksas.  Nolēmumos par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti 

pēc 2013.gada 1.aprīļa, pamatojot soda noteikšanu, lielākoties tiek nodalīti kritēriji, kas 

izvērtējami pie soda veida un mēra noteikšanas, taču visbiežāk tie tiek tikai norādīti, nepasakot, 

kā tad tie ietekmē izvēlēto soda veidu un mēru. Pētījuma apjoma ekonomēšanai, piemēra pēc 

minēšu tikai dažus no nolēmumiem, kuros KL 46.panta prasības vairāk vai mazāk ievērotas, vai 

tieši pretēji – ievērotas nav. 

Tā ar Daugavpils tiesas 2017.gada 31.oktobra spriedumu D. atzīts par vainīgu KL 

221.panta trešajā daļa paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 

6 mēnešiem par to, ka nelikumīgi uzglabāja tabakas izstrādājumus lielā apmērā – 314 960 

cigarešu, nodarot valstij zaudējumus nenomaksāto nodokļu veidā 40 845,33 euro. D. atzīts par 

vainīgu arī KL 221.2 pantā paredzētajā noziedzīgajā nodarījuma un sodīts ar īslaicīgu brīvības 

atņemšanu uz 60.dienām. Saskaņā ar KL 50.panta pirmo un trešo daļu  galīgais sods noteikts 

brīvības atņemšana uz 7 mēnešiem ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem. 

Izvērtējot piespriežamā soda veidu, norādīts, ka izdarītie noziedzīgie nodarījumi 

klasificēti kā smagi noziegumi, ar tiem apdraudētas tautsaimniecības intereses ekonomiskās 

darbības sfērā, valstij radīts mantiskais kaitējums 42 800,032 euro apmēra. Par apsūdzētā 

personību tiesas sēdē noskaidrots, ka D. algotu darbu nestrādā, faktiski dzīvo Krāslavas novadā 

un iztiek no gadījuma darbiem, nav sodīts, apgādājamo personu viņam nav, ziņu par viņa 

saukšanu pie administratīvās atbildības lietas materiāli nesatur, informācija par apsūdzētā 

sastāvēšanu uzskaitē sakarā ar atkarībām vai personības īpatnībām nav iegūta. Izvērtējot 

minēto, tiesa secinājusi, ka D. par KL 221.pantā paredzēto nodarījumu sodāms ar brīvības 

atņemšanu, bet par KL 221.2 panta trešajā daļā paredzēto noziegumu – ar īslaicīgu brīvības 

atņemšanu. Nosakot soda mēru norādīts, ka tiesa ņem vērā apsūdzētā  atbildību ietekmējošos 

apstākļus, lai gan nedz atbildību mīkstinošie, nedz atbildību pastiprinošie apstākļi konstatēti 

netika, secinot, ka brīvības atņemšanas sods piemērojams panta sankcijas robežās, tas ir, 
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brīvības atņemšana uz 6 mēnešiem un īslaicīga brīvības atņemšana uz 60 dienām, un norādot, 

ka ilgāka ar izolāciju no sabiedrības saistīta soda piemērošana nav mērķtiecīga un atbilstoša 

apsūdzībā personībai. 

Izvērtējot apsūdzēta personību – nav tiesāts, administratīvi nesodīts, ievērojot, ka kopš 

inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas dienas pagāja gandrīz pusotrs gads un lietā nav 

ziņu ka apsūdzētais būtu uzdarījis vēl kādus likuma pārkāpumus, tiesa pauda uzskatu, ka KL 

35.pantā noteiktā soda mērķa sasniegšanu efektīvāk var panākt, apsūdzēto neizolējot no 

sabiedrības, un tiesa ir guvusi pārliecību, ka apsūdzētais neizdarīs jaunus noziedzīgus 

nodarījumus.136  

Ja šajā un citos atsaucē minētajos spriedumos sniegtā soda veida un mēra izvēles 

motivācija kopumā atzīstama par atbilstošu KL 46.panta otrajā un trešajā daļā ietvertajām 

prasībām, tad var minēt arī piemērus, kad norāde uz soda veidu un mēru ietekmējošajiem 

apstākļiem ir formāla, dažviet ir haotiska, nenodalot uz soda veidu un mēru attiecināmos 

kritērijus un  neievērojot izklāsta secību, formāla un nepārliecinoša. 

Piemēram, Daugavpils tiesas 2018.gada 18.septembra spriedumā krimināllietā A. 

apsūdzībā KL 221.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījuma motīvu daļā var lasīt, 

ka “nosakot soda veidu A., tiesa ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto 

kaitējumu, mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus, kā arī vainīgā personību. Uz noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanas brīdi apsūdzētais nebija sodīts. Ar Daugavpils tiesas 2014.gada 

17.februāra spriedumu sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts 

Krimināllikuma 190.panta otrajā daļā ar naudas sodu un mantas konfiskāciju. Ar noziedzīgu 

nodarījumu valstij tika nodarīts zaudējums lielā apmērā. Atbilstoši Krimināllikuma 7.panta 

trešajai daļai, Krimināllikuma 221.panta trešajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums 

kvalificējams (lasīt – klasificējams) kā smags noziedzīgs nodarījums (lasīt – noziegums). 

Saskaņā ar Krimināllikuma 47. un 48.pantu apsūdzētā atbildību mīkstinošus vai pastiprinošus 

apstākļus tiesa nekonstatē. Ņemot vērā visus norādītos apstākļus to kopumā, tiesa secina, ka 

apsūdzētajam par Krimināllikuma 211.panta trešajā daļa paredzēto noziedzīgo nodarījumu ir 

nosakāms sods – piespiedu darbs”.137 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 2.novembra spriedumā, pamatojot 

piespriežamo sodu norādīts, ka izdarītais noziedzīgais nodarījums ir smags noziegums, par tā 

raksturu vispār nekas nav minēts, tad norādīts, kad un kur apsūdzētais dzimis, ka ir Latvijas 

Republikas pilsonis, precējies, apgādībā divi nepilngadīgi bērni, ar vidējo izglītību, kur ir 

deklarētā un faktiskā dzīves vieta, kur un par ko strādā, ka agrāk nav tiesāts. Par atbildību 

mīkstinošu apstākli atzīta vaļsirdīga savas vainas atzīšana un izdarītā nožēlošana, atbildību 

pastiprinoši apstākļi nav konstatēti. Bez ievērības nav atstāts, ka apsūdzētais piekrita 

pierādījumu pārbaudes neizdarīšanai tiesas izmeklēšanā. Kas no tā visa ietekmēja tieši brīvības 

atņemšanas soda izvēli, nav norādīts, tāpat kā nosacītu notiesāšanas piemērošana pamatota tikai 

 
136 Daugavpils tiesas 2017.gada 31.oktobra spriedums krimināllietā Nr.11181076116. Skat. arī Rīgas pilsētas 

Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 18.decembra spriedums lietā K29-0976-18/14 

(ECLILV:RLPT:2018:1218.11089063818.5.S).Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 24.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K0599-19/10 (ECLI:LV:VRT:2019;0424.15840007018.2.S); Zemgales rajona tiesas 2019.gada 12.septembra 

spriedums lietā Nr.K73-0741-19/2 (ECLI:LV:ZRT:2019:0912.11905002918.1.s). 
137 Daugavpils tiesas 2018.gada 18.septembra spriedums krimināllietā Nr.22281159513.Skat. arī Daugavpils tiesas 

2018.gada 4.aprīļa spriedums krimināllietā Nr.1181069817; Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2018.gada 7.maija 

spriedums lietā Nr.K68-0207-18/10 (ECLI:LV:RPPT:2018:0507.15890069415.1.S). 
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ar tiesas pārliecību par apsūdzētā turpmāko likumpaklausību, ja neskaita norādi, ka tiesa atzīst 

par neatbilstošu apsūdzētā personībai un attieksmei pret izdarīto, piemērot reālu brīvības 

atņemšanas sodu, t.sk. īslaicīgas brīvības atņemšanas sodu.138 Var jau būt, ka viss ir pareizi, 

taču motivācija nepārliecina. 

Jāpiezīmē, ka tas nav tikai pētījuma autores viedoklis, jo, piemēram, Zemgales 

apgabaltiesa, atceļot Jēkabpils tiesas 2017.gada 15.septembra spriedumu daļā par galīgā soda 

noteikšanu G., secināja, ka tai no pirmās instances tiesas sprieduma nav saprotams, “kāda 

nozīme ir faktam, ka apsūdzētais ir Latvijas nepilsonis, nav precējies un viņam ir vidējā 

izglītība. Šāda informācija, ja tā papildus netiek vērtēta, nav uzskatāma par apsūdzētā 

raksturojošu., jo tā nevar tikt novērtēta ne pozitīvi, ne negatīvi. Ja pirmās instances tiesa 

uzskata, ka šādai informācijai ir nozīme, tad jānorāda, kā šādai informācijai ir nozīme.”139     

Ir atsevišķas piezīmes arī par atbildību mīkstinošu un pastiprinošu apstākļu noteikšanu un 

izvērtēšanu.  

Tā ar Daugavpils tiesas 2018.gada 12.decembra spriedumu140 tiesa saskaņā ar KL 

47.panta pirmās daļas 3.punktu par D. atbildību mīkstinošu atzina to, ka viņš daļēji atlīdzinājis 

ar noziedzīgo nodarījumu nodarīto zaudējumu valstij, lai arī teorijā un tiesu praksē nostiprināts, 

ka, lai šo apstākli atzītu par atbildību mīkstinošu, radītajam kaitējumam jābūt atlīdzinātam pilnā 

apmērā. Ja jau tiesa uzskatīja, ka apsūdzētā rīcība, atlīdzinot 200 euro no kopējā zaudējuma 

10 000 eiro apmērā ir tik nozīmīga, par atbildību mīkstinošu apstākli to varēja atzīt saskaņā ar 

KL 47.panta otro daļu. 

Rēzeknes tiesa 2018.gada 26.novembra sprieduma motīvu daļā vispirms norādījusi, ka 

apsūdzētā B. atbildību pastiprinošos apstākļus nav konstatējusi,, taču tālāk, pamatojot soda 

noteikšanu norādījusi: “tā kā tiesa konstatēja apsūdzēta atbildību pastiprinošu apstākli un, 

ņemot vērā, ka apsūdzētais uzglabāja cigaretes apmēros, kas gandrīz četras reizes pārsniedz 

minimālo robežu, no kuras iestājas atbildība par nelikumīgu tabakas uzglabāšanu lielā apmērā, 

tad apsūdzētajam nav piemērojams sankcijā paredzētais minimālais sods – brīvības 

atņemšana”.141 

Analizējot nolēmumus, kuros piespriestais brīvības atņemšanas sods noteikts nosacīti, 

secināms, ka ne vienmēr tiek ievērots KL 55.panta pirmajā daļā norādītais, ka, izlemjot 

jautājumu par vainīgā notiesāšanu nosacīti, jāņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturs 

un radītais kaitējums, vainīgā personība un citi lietas apstākļi, bet galvenokārt tiek ņemtas vērā 

ziņas, kas raksturo personu.  

Tā ar Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 23.maija spriedumu V. atzīts par vainīgu tabakas 

izstrādājumu – 3 040 000 cigarešu nelikumīgā pārvadāšanā, nodarot valstij zaudējumus 

331 968 euro apmērā. Spriedumā norādīts, ka tiesa, nosakot soda veidu, ņēmusi vērā izdarītā 

 
138 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 2.novenbra spriedums lietā Nr.K29-989-17/6 

(ECLI:LV:RLPT:2017:1102.11518010016.1.S). 
139 Zemgales apgabaltiesas 2018.gada 25.aprīļa spriedums lietā Nr.KA06-0093-18/3 

(ECLI:LV:ZAT:2018:0425.11210036915.4.S); Sk. arī Daugavpils tiesas 2018.gada 26.augusta spriedums 

krimināllietā Nr.11903033916. 
140 Daugavpils tiesas 2018.gada 12.decembra spriedums lietā Nr.K12-0293-18/14 

(ECLI:LV:DAUT:2018:1212.11903015017.1.S). 
141 Rēzeknes tiesas 2018.gada 26.novenbra spriedums lietā Nr.K26-0527-18/1 

(ECLI:LV:REZT:2018:1126.11331017218.1.S). 
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noziedzīgā nodarījuma raksturu, to, ka atbilstoši KL 7.pantā noteiktajai klasifikācijai tas ir 

smags noziegums, nodarīto kaitējumu, kas nav atlīdzināts, kā arī vainīgā personību – ir 

pastāvīga dzīvesvieta, ģimene, apgādībā 6 bērni – pieci nepilngadīgi, viens pilngadīgs, bet 

turpina mācības, viņam ir pastāvīga darba vieta, no kuras raksturots pozitīvi, lietā nav ziņu, ka 

A. būtu sodīts. Nosakot soda veidu, ņemts vērā atbildību mīkstinošs apstāklis – savu vainu 

atzina pilnībā un izdarīto nožēloja, un atbildību pastiprinošs apstāklis – noziedzīgais 

nodarījums izdarīts mantkārīgu tieksmju dēļ. Tiesa tāpat vērtēja, ka apsūdzētais izmantojis 

savas tiesības uz sadarbību ar procesa virzītāju. Paužot pārliecību, ka A., sodu neizciešot, 

turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, viņš tika sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem ar 

pārbaudes laiku uz 3 gadiem.142   

Kurzemes rajona tiesa ar 2019.gada 29.maija spriedumu par vainīgu KL 221.panta 

pirmajā daļā paredzētajā noziegumā atzina D., konstatējot, ka viņš uzglabāja tabakas 

izstrādājumus ievērojamā apmērā- 78 662 cigaretes, nodarot valstij zaudējumu nenomaksāto 

nodokļu veidā 10 932,87 euro apmērā, par ko D. sodīts ar brīvības atņemšanu uz 6 mēnešiem ar 

pārbaudes laiku uz 1 gadu. Pamatots, ka D. izdarījis mazāk smagu noziegumu, skaitās nesodīts, 

ir 3. grupas invalīds, atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi nav konstatēti. Tiesa 

norādījusi, ka ņemot vērā apsūdzēta personību, to, ka ar noziedzīgo nodarījumu apsūdzētais ir 

kropļojis arī savu veselību, kas gan nav atšifrēts, iepriekš saistībā ar nelegālo preču apriti nav 

sodīts, pēdējos 10 gadus kopš pēdējās sodāmības nav izdarījis noziedzīgus nodarījumus, tāpēc 

tiesa guvusi pārliecību, ka D., reāli neizciešot brīvības atņemšanu, turpmāk neizdarīs 

likumpārkāpumus.143   

Saistībā ar noteikto sodu pieejami četri apelācijas instances tiesas nolēmumi, trijos no 

tiem lemts jautājums par nosacītu notiesāšanu. 

Ar Liepājs tiesas 2017.gada 8.decembra spriedumu F. atzīts par vainīgu KL 221.panta 

trešajā daļa paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 5 

mēnešiem par to, ka nelikumīgi uzglabāja un pārvadāja tabakas izstrādājumus – 463 800 

cigarešu, nodarot valstij zaudējumu 55 844,40 euro apmērā. Par šo spriedumā noteikto sodu 

iesniegts apelācijas protests, uzskatot, ka piemērotā soda apmērs ir nesamērīgs ar noziedzīga 

nodarījuma radīto kaitējumu valstij lielā apmērā un neatbilst cietušā un sabiedrības interesēm. 

Prokurora ieskatā,  tas neatturēs apsūdzēto un citas personas no noziedzīgu nodarījumu 

atkārtotas izdarīšanas, kas, savukārt, apsūdzētajam un citām personām var radīt nesodāmības 

sajūtu un pārliecību, ka valsts reakcija uz likuma pārkāpumu ir pārlieku humāna un sankcija par 

likumpārkāpuma izdarīšanu ir nesalīdzināmi zemāka nekā noziedzīgā ceļā iegūtais labums. 

Apsūdzētais apelācijas sūdzībā lūdza atcelt spriedumu daļā par viņam noteikto sodu un noteikt 

sodu, kas nebūtu saistīts ar reālu brīvības atņemšanu, norādot ka nepamatoti par atbildību 

mīkstinošu apstākli nav atzīts tas, ka viņš savu vainu atzinis un nožēlojis, par ko liecinot arī 

viņa uzsāktā kaitējuma dzēšana. Tāpat norādīts, ka viņam nepieciešama mugurkaula operācija 

un, ka, izciešot reālu brīvības atņemšanas sodu, viņam nebūs iespējams uzturēt ģimeni, kā arī 

pilnībā nomaksāt valstij nodarīto kaitējumu un nokārtot savas parādsaistības. 

Kurzemes apgabaltiesa ar 2018.gada 11.aprīļa spriedumu pirmās instances tiesas 

spriedumu atcēla daļā par F. piemēroto sodu un noteica to nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 

 
142 Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 23.maija spriedums lietā Nr.K69-0546-19 

(ECLI:LV:KURT:2019:0523.15840068718.2.S). 
143 Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 29.maija spriedums krimināllietā Nr.11270007218. 
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gadu, atzīstot par atbildību mīkstinošu apstākli to, ka viņš labprātīgi daļēji atlīdzinājis turpat vai 

pusi no kopumā nodarīto zaudējumu summas un ievērojot apsūdzētā personību – agrāk nav 

sodīts, kriminālprocesa materiālos nav atrodama kāda cita apsūdzēto negatīvi raksturojoša 

informācija, tiekot izrādīta vēlme pēc iespējas ātrāk segt valstij nodarītos zaudējumus, kas 

apgabaltiesas ieskatā norāda uz to, ka minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšana bija izņēmuma 

raksturs apsūdzētā dzīvē un turpmāk apsūdzētais vairs likumpārkāpumus neizdarīs.144 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ar 2018.gada 29.janvāra spriedumu atzina A. 

par vainīgu KL 221.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīja ar brīvības 

atņemšanu uz 3 gadiem un ar policijas kontroli uz 2 gadiem par to, ka viņš nelikumīgi 

uzglabāja un pārvietoja (pārvadāja) tabakas izstrādājumus lielā apmērā – 3 520 000 cigarešu, 

nodarot valstij zaudējumus nenomaksāto nodokļu veidā 417 765,66 eiro apmērā.  

Izskatot A. un viņa aizstāves apelācijas sūdzības, Rīgas apgabaltiesa ar 2019.gada 

19.marta spriedumu pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļa par A. noteikto sodu un 

noteica viņam brīvības atņemšanu uz 2 gadiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem. 

Apgabaltiesa atzina, ka noteiktais brīvības atņemšanas sods ir pietiekami bargs, taisnīgs un 

samērīgs gan izdarītajam noziegumam, gan radītajam kaitējumam, taču apsūdzētā veselības 

stāvoklis kā vainīgā personības raksturojošas ziņas ir viens no Krimināllikuma 46.pantā 

noteiktajiem kritērijiem, kas ņemams vērā, nosakot sodu, tāpēc neskatoties uz to, ka primāri ir 

vērtējams izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturs un radītais kaitējums, tiesa nevar ignorēt 

apsūdzētā personību viņa dzīves un darbības aspektus. Tāpat ņemts vērā tiesas atzītais atbildību 

mīkstinošais apstāklis – savas vainas atzīšana un nožēla par izdarīto.145 

Ar Daugavpils tiesas 2019.gada 25.marta spriedumu C. par KL 221.panta trešajā daļā 

paredzēto noziedzīgo nodarījumu sodīts ar brīvības atņemšanu uz 6 mēnešiem, konstatējot, ka 

viņš nelikumīgi pārvietojis tabakas izstrādājumus – 150 000 cigarešu, nodarot valstij 

zaudējumus nenomaksāto nodokļu veidā 20 975,33 euro apmērā. Par šo spriedumu iesniegts 

apelācijas protests, uzskatot C. piemēroto sodu par nepamatotu un netaisnīgu, savukārt 

apsūdzētais apelācijas sūdzībā lūdzis viņu attaisnot. 

Latgales apgabaltiesa ar 2019.gada 26.jūnija spriedumu pirmās instances tiesas 

spriedumu atcēla daļā par sodu, norādot, ka tiesa nepamatoti noteikusi sodu, kas pārsniedz 

īslaicīgas brīvības atņemšanas apmēru, jo nepietiekami izvērtēta C. personība, pat kuru 

noskaidrota, ka viņš nav precējies, apgādājamo nav, nekad nebija kriminālsodīts, pret viņu 

nekad nebija uzsākti citi kriminālprocesi, ziņu par viņa saukšanu pie administratīvās atbildības 

lietā nav, C. tiek piedāvāts patstāvīgs darbs. Tiesa tāpat norādīja, ka pirmās instances tiesas 

spriedumā norādītie argumenti, ka C. izdarīja smagu noziegumu un nodarīja valstij zaudējumu 

lielā apmērā, izriet no KL 221.panta trešās daļas dispozīcijas un likumdevējs par to paredzējis 

ne tikai brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem, bet arī īslaicīgu brīvības atņemšanu un citus 

alternatīvus sodus. Ņemot vērā, ka C. apcietinājumā atrodas jau 3 mēnešus, apgabaltiesa sodīja 

viņu ar brīvības atņemšanu uz 3 mēnešiem un atzina, ka sods izciests.146   

 
144 Kurzemes apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 26.jūnija spriedums lietā Nr.KA02-0116-19 

(ECLI:LV:KUAT:2019:0411.1127000316.3.S). 
145 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 19.marta spriedums lietā Nr.KA04-0050-19/9 

(ECLI:LV:RAT:2019:0319.11816015314.3.S). 
146 Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 26.jūnija spriedums lietā Nr.Kao3-0116-19 

(ECLI:LV:LAAT:2019:0626.11824004017.3.S). 
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KOPSAVILKUMS 

 

1. Krimināllikuma 218.pantā paredzētā nozieguma sastāvs aptver ne tikai tiešu 

izvairīšanos no aprēķināto nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, bet arī ar 

nodokli apliekamo objektu slēpšanu un samazināšanu, tādā veidā nošķirot un konkretizējot 

darbības un bezdarbības veidu. Formulējot apsūdzību, jākonkretizē, no kāda nodokļa vai tam 

pielīdzinātā maksājuma apsūdzētais ir izvairījies, un kādā veidā šī izvairīšanās ir notikusi, proti, 

ar bezdarbību, tieši izvairoties no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, vai arī ar 

darbību, slēpjot vai samazinot ienākumus, peļņu vai citus ar nodokļiem apliekamos objektus un 

tādējādi izvairoties no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.     

2.  Ja vainīgās personas nodarījumu veido vairākas savstarpēji saistītas darbības vai 

bezdarbības akti, kas virzīti uz kopēju mērķi – izvairīties no nodokļu vai tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas, ko aptver vainīgās personas vienots nodoms, nodarījums atzīstams par 

atsevišķu (vienotu) turpinātu noziedzīgu nodarījumu. Nosakot turpināta noziedzīga nodarījuma 

rezultātā nodarītos zaudējumus valstij vai pašvaldībai, tiek ņemts vērā visu nodarīto zaudējumu 

apmērs, kāds valstij vai pašvaldībai nodarīts, izvairoties kā no viena, tā arī dažāda veida 

nodokļu nomaksas. Savukārt, ja vainīgajai personai bijis atsevišķs nodoms izdarīt divas vai 

vairāk izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, katrs izvairīšanās 

gadījums ir kvalificējams patstāvīgi. Nosakot turpināta noziedzīga nodarījuma rezultātā 

nodarītos zaudējumus valstij vai pašvaldībai, tiek ņemts vērā viss nodarīto zaudējumu apmērs, 

kāds valstij vai pašvaldībai nodarīts, izvairoties kā no viena, tā arī dažāda veida nodokļu 

nomaksas  

3. Izvairīšanās no nodokļu nomaksas kopumā uzskatāma par pabeigtu ar nodokļa faktiskās 

nenomaksāšanas brīdi, proti, ar nodokļa iemaksāšanas termiņa par noteiktu taksācijas periodu 

iestāšanos, kad vai nu vispār netiek nomaksāts nodoklis vai tam pielīdzinātais maksājums, vai 

arī tas tiek nomaksāts daļēji, un valstij vai pašvaldībai tiek nodarīts zaudējums lielā apmērā 

nesaņemto vai daļēji saņemto nodokļu maksājumu veidā.  Gadījumos, kad iesniegtas nepatiesas 

ziņas par tiesībām uz priekšnodokļa atskaitīšanu, minētais noziedzīgais nodarījums uzskatāms 

par pabeigtu ar brīdi, kad valstij vai pašvaldībai nodarīti zaudējumi lielā apmērā, proti, ar brīdi, 

kad pārmaksātais nodoklis reāli izmantots, lai segtu nākamajos taksācijas periodos valsts 

budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli, citus nodokļus vai segtu nodokļu un nodevu 

parādus. 

4. Krimināllikuma 218.pantā paredzētajam noziegumam ir speciāls subjekts – pieskaitāma 

fiziska persona, kuras pienākums ir maksāt valsts noteiktos nodokļus un tiem pielīdzinātos 

maksājumus, līdz ar to citu šādā noziedzīgajā nodarījumā iesaistīto personu darbības var tikt 

kvalificētas vienīgi kā līdzdalība, organizējot, uzkūdot vai atbalstot minētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarītāju. Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas pie kriminālatbildības saucama 

nevis perona, kas ir juridiskās personas vadītājs formāli jeb ir reģistrēta uzņēmuma reģistrā, bet 

reālais juridiskās personas vadītājs, kurš īsteno juridiskās personas saimniecisko darbību. 

5. No subjektīvās puses Krimināllikuma 218.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums ir 

tīšs (ar nodomu) izdarīts noziegums. Personas uzvedība raksturojas ar konkrētu mērķi – 

izvairīties no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. Pie kriminālatbildības sauktā 

persona tīši un apzināti pieļāvusi bezdarbības aktu, kas virzīts uz tiešu izvairīšanos no nodokļu 
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vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, nepildot nodokļu maksātāja pienākumu aprēķināt 

maksājamo (iemaksājamo) nodokļu summas un noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt 

nodokļus un nodevas, vai arī veikusi darbības, kas virzītas uz ienākumu, peļņas vai citu ar 

nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu. 

6. Norobežojot izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpšanu, ņemams vērā, ka, izdarot 

Krimināllikuma 177.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, vainīgā persona iegūst svešu 

mantu. Savukārt, izdarot Krimināllikuma 218.pantā paredzēto nodarījumu, vainīgās personas 

darbība vai bezdarbība ir vērsta uz to, lai nemaksātu nodokļus, iegūtu tiesības uz nodokļu 

samazināšanu, pārmaksātā nodokļa izmantošanu, sedzot nākamajos taksācijas periodos valsts 

budžetā maksājamo nodokļu summas vai citu nokavēto maksājumu veikšanai, t. i., savu mantu 

nenodotu citam. Gadījumos, kad saimnieciskā darbība netiek veikta, bet noslēgti tikai fiktīvi 

darījumi, netiek apdraudētas valsts tautsaimniecības intereses nodokļu iekasēšanas jomā, jo nav 

iespējams nodoklis no neeksistējoša darījuma, un līdz ar to pie attiecīgiem apstākļiem personas 

darbības kvalificējamas saskaņā ar Krimināllikuma 177. panta attiecīgo daļu. 

7. Krimināllikuma 218. un 217.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība nav 

jāveido, jo visas uz izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas 

izdarīšanu virzītās darbības veido atsevišķu (vienotu) noziedzīgu nodarījumu, kas arī atbilst 

Krimināllikuma 23.panta pirmajā daļā noteiktajam, ka atsevišķu (vienotu) noziedzīgu 

nodarījumu var veidot vairāki savstarpēji saistīti noziedzīgi nodarījumi, kurus aptver vainīgās 

personas vienots nodoms un kuri atbilst tikai viena noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm. 

8. KL 221.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets ir alkoholiskie dzērieni un 

tabakas izstrādājumi kā akcīzes preces, kuru apritei ir noteikta aprites kārtība, savukārt KL 

191.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmetam – alkoholiskajiem dzērieniem un 

tabakas izstrādājumiem būs muitošanai pakļautās preces statuss, pie tam ņemot vērā, ka kopš 

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā muitošanai ir pakļautas tikai trešo valstu preces. 

9. Par muitošanai pakļauto preci KL 191.panta izpratnē atzīstama prece, kas Latvijas 

teritorijā nonākusi, šķērsojot Savienības teritorijas ārējo robežu, apejot muitas kontroli, kā arī 

ārpussavienības prece, kas Latvijas teritorijā nonākusi, izejot muitas kontroli, bet kuras statuss 

nav mainīts, kura nav izvesta no Savienības muitas teritorijas un nav arī iznīcināta. Gadījumos, 

kad darbības veiktas ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem, izšķiroša 

nozīme, lai nošķirtu noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar Krimināllikuma 191. vai 

221.pantu, ir tiesas atzinumam par to, vai konkrētā prece laikā, kad ar to veiktas noziedzīgās 

darbības, ir vai nav bijusi muitošanai pakļauta prece. 

10. Alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana un to 

nelikumīga pārvietošana ir divi patstāvīgi Krimināllikuma 191. un 221.pantā paredzēto 

noziedzīgo nodarījumu objektīvās izpausmes veidi, tādēļ vainīgās personas darbības, kas 

saistītas ar nozieguma priekšmeta pārvietošanu papildus kā to nelikumīga uzglabāšana nav 

jākvalificē. Nepieciešamība pēc šādas papildu kvalifikācijas nerodas arī tajā gadījumā, ja tiek  

konstatēts, ka vainīgā persona, nelikumīgi pārvietojot alkoholiskos dzērienus vai tabakas 

izstrādājumus no vienas vietas uz otru, ceļā ir apstājusies, lai uzpildītu degvielu vai ieturētu 

maltīti. Alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu atrašanās transportlīdzeklī to 

nelikumīgas pārvietošanas laikā nav pamats, lai šo apstākli kvalificētu kā šo nozieguma 

priekšmetu nelikumīgu uzglabāšanu, bet tā ir obligāts priekšnosacījums pārvietošanas 

īstenošanai, izmantojot transportlīdzekli. 
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11. Priekšmeta pārvietošanu, to pārvadājot, veido vairākas savstarpēji saistītas darbības – 

priekšmeta iekraušana un tā vešana ar automašīnu, un, izdarot kaut vienu no tām, tiek uzsākts 

realizēt noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi. Priekšmeta iekraušana transportlīdzeklī ir 

apzināta darbība, kas tieši vērsta uz Krimināllikuma 191. un 221.pantā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu izdarīšanu, tāpēc priekšmeta iekraušana ir neatņemams pārvadāšanas elements, ja 

konstatēts nodoms pārvadāt priekšmetu. Pārvadāt iespējams tikai transportlīdzeklī iekrautu 

priekšmetu, tāpēc Krimināllikuma 191. un 221.pantā paredzētā darbība “pārvadāšana” 

jāinterpretē plašāk un nav jāsaista tikai ar transportlīdzekļa kustību, kas būtu šī jēdziena 

tehniskā izpratne. Alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgas pārvadāšanas 

mēģinājums šo abu Krimināllikuma pantu izpratnē ir alkoholisko dzērienu vai tabakas 

izstrādājumu iekraušana transportlīdzeklī ar nodomu tos pārvadāt. Šādas darbības nav 

kvalificējamas kā sagatavošanās izdarīt noziegumu. 

12. Ņemot vērā, ka analizēto noziegumu rezultātā nodarītais mantiskais zaudējums ietver 

sevī nenomaksātos nodokļus valsts budžetā, kaitējuma kompensācija nosakāma valsts, nevis 

Valsts ieņēmumu dienesta labā.  
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IZMANTOTO NOLĒMUMU SARAKSTS 

KL 218.pants 

1. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 31.marta lēmums lietā SKK-

0095/2016 (11810020604 

2. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 28.aprīļa lēmums lietā SKK-

0166-16 (15830105308) 

3. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 20.maija lēmums lietā SKK-

0207-16 (15830026012) 

4. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 14.jūnija lēmums lietā SKK-

82/2016 (15930010112) 

5. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada  16.jūnija lēmums lietā SKK- 

106/2016 (15830610108) 

6. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 21.novembra lēmums lietā 

SKK-0713-16 (1583014710) 

7. Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2017.gada 2.februāra lēmums lietā SKK-

0020-17 (15830102907) 

8. Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2017.gada 9.marta lēmums lietā 

SKK-13/2017 (15830111508) 

9. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 20.aprīļa lēmums lietā SKK-

8/2017 (16870002408) 

10. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 10.maija lēmums lietā SKK-J-

287/2017 (12507000215) 

11. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 30.maija lēmums lietā SKK-

60/2017 (15830000615) 

12. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 7.jūlija lēmums lietā SKK-

401/2017 (12507001511) 

13. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 20.decembra lēmums lietā 

SKK-748/2017 (ECLI:LV:AT:2017:1220.15830000615..2.L) 

14. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 16.janvāra lēmums lietā SKK-

4/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0116.15830003512.2.L) 

15. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 2.februāra lēmums lietā SKK- 

34/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0202.15830022112.2.L) 

16. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 9.fbruāra lēmums lietā SKK-

5/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0209.15830020212.1.L) 

17. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 5.aprīļa lēmums lietā SKK-

64/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0406.158307195111.2.L) 

18. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 19.jūnija lēmums lietā SKK-

256/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0619.15830106307.2.L) 

19. Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 2018.gada 21.jūnija lēmums lietā SKK-

159/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0621.15830315109.2.L) 

20. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 22.jūnija lēmums lietā SKK-

377/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0622.15830114105.4.L) 

21. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 27.jūlija lēmums lietā SKK-

99/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0727.15830102907.3.L) 
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22. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 28.septembra lēmums lietā 

SKK-245/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0928.15830002615.3.L) 

23. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 30.oktobra lēmums lietā SKK-

404/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1030.15830400611.2.L) 

24. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 23.novembra lēmums lietā 

SKK-514/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1123.15830101307.2.L) 

25. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 26.novembra lēmums lietā 

SKK-435/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1126.15830717311.4.L) 

26. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 29.novembra lēmums lietā 

SKK-449/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1129.1583006416.3.L) 

27. Augstākās tiesas Senāta 2018.gada 30.novembra lēmums lietā SKK-439/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1130.15830000812.4.L) 

28. Augstākās tiesas Senāta 2018.gada 5.decembra lēmums lietā SKK-519/2018 

(15830000615) 

29. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 28.februāra lēmums lietā SKK-79/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0228.15830719511.4.L) 

30. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 18.aprīļa lēmums lietā SKK-108/2019 

(ECLI:LV:AT:2019.0418.15830005316.4.L) 

31. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 21.maija lēmums lietā SKK-107/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0521.15830300508.3.L) 

32. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 13.jūnija lēmums lietā SKK-369/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0613.15830010413.4.L) 

33. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 19.jūnija lēmums lietā SKK-45/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0619.15830010716.3.L0 

34. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 30.oktobra lēmums lietā SKK-373/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1030.15830400611.2.L) 

35. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 5.novembra lēmums lietā SKK-372/2019 

(ECLI:LV:AT:2019;1105.15830019312.3.L) 

36. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 17.decembra lēmums lietā SKK-577/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1217.15830012512.5.L) 

37. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 19.decembra lēmums lietā SKK-219/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1219.1583110809.3.L) 

38. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 16.maija spriedums lietā 

SKA-44/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0516.A420462813.2.S). 

39. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 1.marta rīcības sēdes lēmums lietā SKA-350/219 

(ECLI:LV:AT:2019:0301.A420375414.2.S). 

40. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 26.aprīļa spriedums lietā SKA-

16/2019:0426.20377013.2.S).  

41. Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 12.aprīļa spriedums 

lietā Nr.KA02-0012-17/13 (15830011813) 

42. Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 16.maija spriedums 

lietā Nr.KA-02-0096-18/14 (ECLI:LV:KUAT:2018:0516.1583006416.2.S) 

43. Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 15.oktobra spriedums 

lietā Nr.KA02-0114-18/13 (ECLI:LV:KUAT:2018:1015.15830300509.2.S) 
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44. Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 31.janvāra spriedums 

lietā Nr.KA02-0010-19/13 (ECLI:LV:KUAT:2019:0113.158430315109.3.S)  

45. Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 1.marta spriedums lietā 

Nr.KA03-0009-18 (ECLI:LV:LAAT:2018:0301.15830604408.1.S) 

46. Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 6.augusta spriedums 

lietā Nr.KA03-0060-18 (ECLI:LV:LAAT:2018:0806.15830020212.2.S) 

47. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 27.aprīļa spriedums lietā 

Nr.KA04-0450-16/17 (158301111508) 

48. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 22.novembra spriedums 

lietā Nr.KA04-0018-16/25 (15830102405) 

49. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 26.janvāra spriedums lietā 

Nr.KA04-0385 (15830114207) 

50. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 17.marta spriedums lietā 

Nr.KA04-0027-17/14 (15830104211) 

51. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 16.aprīļa spriedums lietā 

Nr.KA04-0003-18/10 (ECLI:LV:RAT:2018:0416.58300099000.2.S) 

52. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija 2018.gada 23.aprīļa spriedums lietā 

Nr.KA-04-0098-18/1 (ECLI:LV:RAT:2018:0423.15830114506.1.S) 

53. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 17.oktobra spriedums lietā 

Nr.KA04-0305-18/4 (ECLI:LV:RAT:2018:1017.15830110809.2.S) 

54. Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 5.novembra spriedums 

lietā Nr.KA05-0063-18/13 (ECLI:LV:VAT:2018:1105.15830500711.4.S). 

55. Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 28.janvāra spriedums 

lietā Nr.KA05-0015-19/6 (ECLI:LV:VAT:2019:0128.12130001210.2.S) 

56. Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 14.februāra spriedums 

lietā Nr.KA06-0006-17/14 (911250007609) 

57. Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 17.oktobra spriedums lietā Nr.K69-0759-18/17 

(ECLI:LV:KURT:2018:1017.15830009317.1.S) 

58. Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.novembra spriedums lietā Nr.K69-0119-18/24 

(ECLI:LV:KURT:2018:1112.15830011416.2.S)  

59. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 7.maija spriedums lietā 

Nr.K30-0656-18/15 (ECLI:LV:RVPT;2018:0507.15830007315.1.S) 

60. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 14.augusta spriedums lietā 

Nr.K30-2975-18/38 (ECLI:LV:RVPT:2018:0814.1583000991.3.S) 

61. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 30.maija spriedums lietā 

Nr.K30-0256-19/22 (ECLI:LV:RVPT:2019:0530.15830717811.4.S) 

62. Rīgas rajona tiesas 2018.gada 27.aprīļa spriedums lietā Nr.K33-0009-18/28 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0427.13501000813.1.S) 

63. Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 13.septembra spriedums lietā Nr.K71-0196-18/27 

(ECLI:LV:VRT:2018:0913 (15830012315.2.S) 

 

KL 191.pants 

1. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 18.maija lēmums lietā SKK-

79/2017 (11824003914) 
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2. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 25.oktobra lēmums lietā SKK-

57/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1025.12501000217.4.L) 

3. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 8.novembra lēmums lietā SKK-

189/2018 (ECLI:LV:AT:2018:1108.11823001414.3.L) 

4. Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 3.novembra spriedums 

lietā Nr.KA03-0164-16 (11823003914) 

5. Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 19.janvāra spriedums 

lietā Nr.KA03-0010-18 (ECLI:LV:LAAT:2018:0119.11824001713.1.S) 

6. Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 22.janvāra spriedums 

lietā Nr.KA03-030-19 (ECLI:LV:LAAT:2019:0122.11823001414..4.S)  

7. Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 4.septembra spriedums 

lietā Nr.KA03-0156-19 (ECLI:LV:LAAT:2019:0904.15890041516.5.S) 

8. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 4.jūlija spriedums lietā 

Nr.KA04-0784-17/2 (25890020314) 

9. Daugavpils tiesas 2016.gada 11.novembra spriedums lietā Nr.K12-0156-16/14 

(11824001613) 

10. Daugavpils tiesas 2018.gada 5.novembra spriedums krimināllietā Nr.11903022316 

11. Daugavpils tiesas 2019.gada 19.marta spriedums lietā Nr.K12-0534-19 (11240024518) 

12. Rēzeknes tiesas 2018.gada 13.decembra spriedums lietā Nr.K26-0318-18 

(ECLI:LV:REZ:1213.11823003016.5.S) 

13. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 6.jūnija sprieduma lietā Nr.K29-

0533-17/11 (ECLI:LV:RLPT:2017:0606 (11518009615) 

14. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 9.janvāra spriedums lietā 

Nr.K29-0376-18/14 (ECLI:LV:RLPT:2018:0109.11518002216.2.S) 

15. Rīgas rajona tiesas 2018.gada 18.aprīļa spriedums lietā Nr.K33-0096-18/9 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0418.15890021914,3.S) 

KL 221.pants 

1. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 28.aprīļa lēmums lietā SKK-

5/2016 (11331085212) 

2. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 25.septembra lēmums lietā 

SKK-275/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0925.11816005715.4.L) 

3. Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 26.jūnija spriedums 

lietā Nr.KA02-0116-19 (ECLI:LV:KUAT:2019:0626.1127000316.3.S) 

4. Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 26.jūnija lēmums lietā 

Nr.KA03—0116-19 (ECLI:LV:LAAT:2019:0626.11824004017.3.S)  

5. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija 2019.gada 1.februāra spriedums lietā 

KA04-0087-19/14 (ECLI:LV:RAT:2019:0201.11816005715.5.S) 

6. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 19.marta spriedums lietā 

Nr.KA04-0050-19/9 (ECLI:LV:RAT:2019:031.11816015314.3.S) 

7. Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 25.aprīļa spriedums 

lietā Nr.KA06-0093-18/3 (ECLI:LV:ZAT:2018:0425.11210036915.4.S) 

8. Daugavpils tiesas 2017.gada 3.jūlija spriedums krimināllietā Nr.11903005317 

9. Daugavpils tiesas 2017.gada 31.oktobra spriedums krimināllietā Nr.11181076116 

10. Daugavpils tiesas 2017.gada 30.novembra spriedums krimināllietā Nr.11903036015 
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11. Daugavpils tiesas 2018.gada 11.janvāra spriedums krimināllietā Nr.118240003717 

12. Daugavpils tiesas 2018.gada 22.februāra spriedums lietā Nr.K12-0402-18/9 

(1181092617) 

13. Daugavpils tiesas 2018.gada 26.marta spriedums krimināllietā Nr.119030333416 

14. Daugavpils tiesas 2018.gada 29.marta spriedums krimināllietā Nr.11824005817 

15. Daugavpils tiesas 2018.gada 4.aprīļa spriedums krimināllietā Nr.11181069817 

16. Daugavpils tiesas 2018.gada 11.jūnija spriedums lietā Nr.K12-0096-18 (11824004014 

17. Daugavpils tiesas 2018.gada 8.augusta spriedums lietā Nr.K12-0741-18 (11824003216) 

18. Daugavpils tiesas 2018.gada 26.augusta spriedums krimināllietā Nr.11903033916 

19. Daugavpils tiesas 2018.gada 18.septembra spriedums krimināllietā Nr.11181076116  

20. Daugavpils tiesas 2018.gada 12.decembra spriedums lietā Nr.K12-0293-18/14 

(ECLI:LV:DAUT:2018:1212.11903015017.1.S) 

21. Daugavpils tiesas 2019.gada 15.februāra spriedums krimināllietā Nr.11824002118 

22. Daugavpils tiesas 2019.gada 18.marta spriedums krimināllietā Nr.11824003518 

23. Daugavpils tiesas 2019.gada 19.marta spriedums lietā Nr.K12-0534-19 (11240024518) 

24. Daugavpils tiesas 2019.gada 17.septembra spriedums krimināllietā Nr.111824002619 

25. Daugavpils tiesas 2019.gada 11.oktobra spriedums krimināllietā Nr.11824002219  

26. Jēkabpils rajona tiesas 2017.gada 21.septembra spriedums lietā Nr.K16-0040-17/4 

(ECLI:LV:JERT:2017:0921.111210097915.1.S 

27. Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 5.aprīļa spriedums lietā Nr.K69-0314-18/14 

(ECLI:LV:KURT:2018:0405.1127000005316.1.S) 

28. Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 23.maija spriedums lietā Nr.K69-0546-19 

(ECLI:LV:KURT:2019:0523.15840068718.2.S) 

29. Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 29.maija spriedums krimināllietā Nr.11270007218 

30. Ogres rajona tiesas 2017.gada 17.oktobra spriedums lietā Nr.K24-0109-17/4 

(ECLI:LV:OGRT:2017:1017.11351014915.1.S) 

31. Rēzeknes tiesas 2018.gada 26.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0179-18 

(ECLI:LV:REZT:2018:0126.11823003517.2.S) 

32. Rēzeknes tiesas 2018.gada 28.februāra spriedums lietā NrK26-0288-18 

(ECLI:LV:REZT:2018:0228.11822001717,1.S) 

33. Rēzeknes tiesas 2018.gada 26.novembra spriedums lietā Nr.K26-0527-18-1 

(ECLI:LV:REZT:2018:1126.11331017218.1S) 

34. Rēzeknes tiesas 2019.gada 4.aprīļa spriedums lietā Nr.K26-0037-19 

(ECLI:LV:REZT:2019:0404.11903039215.1.S) 

35. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 2.novembra spriedums lietā 

Nr.K29-989-17/6 (ECLI:LV:RLPT:2017:1102.11518010016.1.S) 

36. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 15.novembra spriedums lietā 

Nr.K29-1359-17/7 (ECLI:LV:RLPT:2017:1115.11280031516.2.S) 

37. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa 2018.gada 9.janvāra spriedums lietā Nr.K29-

0376 (ECLI:LV:RLPT:2018:0109.115180022216.2.S) 

38. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 5.jūlija spriedums lietā Nr.K29-

850-18 (ECLI:LV:RLPT:2018:0705.11518000218) 

39. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 18.decembra spriedums lietā 

Nr.K29-0976-18/14  (ECLI:LV:RLPT:2018:1218.11089063818.5.S)  
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40. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2018.gada 7.maija spriedums lietā Nr.K68-0207-

18/10 (ECLI:LV:RPPT:2018:0507.15890069415.1.S) 

41. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2018.gada 8.maija spriedums lietā K68-240-18/26 

(ECLI:LV:RLPT:2018: 0508.11410082017.2.S) 

42. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2018.gada 2.augusta spriedums lietā    lietā K68-18/10 

(ECLI:LV:RPPT:2018:0802.11095137216.2.S)  

43. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 30.maija spriedums lietā 

Nr.K30-1125-18/38 (ECLI:LV:RVPT:2018:0530.11092056914.2.S) 

44. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 19.jūlija spriedums lietā 

Nr.K30-2006-18/37 (ECLI:LV:RVPT:2018:0719.11091193717,2.S)  

45. Zemgales rajona tiesas 2018.gada  12.jūlija spriedums lietā Nr.K73-0908-18/7 

(ECLI:LV:ZRT:2018: 0712.11905004817.1.S) 

46. Zemgales rajona tiesas 2019.gada 12.septembra spriedums lietā Nr.K73-0741-19/2 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0912.11905002918.1.S) 
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PIELIKUMI 

1. pielikums  

 

Soda noteikšana par KL 218.panta otrajā daļā  paredzēto noziedzīgo nodarījumu 

 

 Soda veids/mērs  

 Piespiedu darbs Personu 

skaits 

      140 stundas 1 

      150 stundas 1 

      250 stundas 3 

 Naudas sods  

     2 minimālās mēnešalgas 1 

     3 minimālās mēnešalgas 4 

     4 minimālās mēnešalgas 2 

     6 minimālās mēnešalgas 1 

     7 minimālās mēnešalgas 1 

     8 minimālās mēnešalgas 1 

   15 minimālās mēnešalgas 2 

   25 minimālās mēnešalgas 1 

   50 minimālās mēnešalgas 2 

   60 minimālās mēnešalgas 1 

 Brīvības atņemšana nosacīti  

 4 mēneši                                PL 4 mēneši 1 

 4 mēneši                                PL 6 mēneši 1 

 6mēneši                                 PL 6 mēneši 3 

 6 mēneši                                PL 1 gads 1 

 7 mēneši                                PL 8 mēneši       1 

 8 mēneši                                PL 8 mēneši 2 

 9 mēneši                                PL 1 gads 2 

 1 gads                                    PL 1 gads 2 

 1 gads                                    PL 1 gads 6 mēneši 3 

 1 gads                                    PL 2 gadi 1 

 1 gads 3 mēneši                     PL 1 gads 6 mēneši 1 
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 1 gads 6 mēneši                     PL 1 gads 6 mēneši 1 

 1 gads 6 mēneši                     PL 2 gadi 2 

 1 gads 6 mēneši                     PL 1 gads           1 

 2 gadi                                     PL 2 gadi 3 

 2 gadi                                     PL 3 gadi 1 

 2 gadi                                     PL 1 gads 1 

 2 gadi 4 mēneši                     PL 1 gads 1 

 2 gadi 4 mēneši                     PL 2 gadi 1 

 Brīvības atņemšana  

 10 mēneši 3 

 2 gadi 4 mēneši 2 

 Kopā 55 
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 2.pielikums 

 

Soda noteikšana par KL 221.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu 

  

             Soda veids /mērs Pirmā 

daļa 

Personu 

skaits 

Otrā 

 daļa 

Personu 

skaits 

Trešā 

 daļa 

Personu 

skaits 

                Naudas sods       

3 minimālās mēnešalgas     2     -      - 

4 minimālās mēnešalgas     1     -      - 

5 minimālās mēnešalgas     -      1      - 

8 minimālās mēnešalgas     -      4      - 

10 minimālās mēnešalgas     -      -      1 

11 minimālās mēnešalgas     -      -      1 

            Piespiedu darbs       

50 stundas     1      -      - 

80 stundas     3      -      - 

100 stundas     1      -      - 

120 stundas     1       -      - 

130 stundas     1      -      - 

140 stundas     -      -      1 

150 stundas     -      1      - 

170 stundas     -      1      - 

180 stundas     2      -      - 

200 stundas     2      -      - 

220 stundas     -      1      1 

230 stundas     -      -      5 

240 stundas     -      -      3 

250 stundas     1      -      - 

260 stundas     -      1      1 

280 stundas     -      1      1 

       

Īslaicīga brīvības atņemšana       

1 mēnesis 10 dienas     1      -      - 
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2 mēneši     3      -      - 

3 mēneši     -      -     1 

Brīvības atņemšana nosacīti       

3 mēneši 15 dienas   PL 6 mēneši     1      -      - 

3 mēneši 15 dienas   PL 7 mēneši     1      -      - 

4 mēneši                   PL 6 mēneši     2      -      - 

4 mēneši                   PL 7 mēneši     1      -      - 

4 mēneši                   PL 10 mēneši     1      -      - 

4 mēneši                   PL 1 gads     -      1      - 

5 mēneši                   PL 1 gads     -      -      1 

7 mēneši                   PL 1 gads     -      -      1 

1 gads                       PL 1 gads     -      -      1 

1 gads 5 mēneši       PL 1 gads 6mēn.     -      -      1 

1 gads 6 mēneši       PL 1 gads 6mēn.     -      -      1 

1gads 6 mēneši        PL 2 gadi     -      -      1 

2 gadi                       PL 2 gadi     -      -      2 

2 gadi 6 mēneši        PL 3 gadi     -      -      1 

3 gadi                       PL 3 gadi     1      -      1 

Brīvības atņemšana       

6 mēneši     -      -      1 

7 mēneši     -      -      1 

11 mēneši     -      -      1 

       

             


