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IEVADS 

 

Pētījums veikts saskaņā ar 2019.gada 30.decembra līgumu par saturiski juridisko 

mācību, izmantojot tiesu prakses apkopojumu, nodrošināšanu (Pasūtītāja līguma Nr. 4.2-

13/301-19, Izpildītāja līguma Nr. LU 6012-A55/615), kas noslēgts starp Tiesu administrāciju 

un Latvijas Universitāti. Pētījuma autore – LU Juridiskās fakultātes profesore K.Strada-

Rozenberga. Tas veidots kā pētījums, kurā ietverts tiesu prakses apkopojums. 

Pētījuma mērķis ir sniegt strukturētu Latvijas tiesu prakses krimināltiesisko piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļu piemērošanā juridiskām personām, analīzi, apzinot tās tendences, 

aktuālos problēmjautājumus un iesakot ierosinājumus tiesu prakses pilnveidei. Šī mērķa 

sasniegšanai kā uzdevumi izvirzīti: 1) juridisko personu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

piemērošanas tiesās normatīvā regulējuma analīze, nepilnību apzināšana un ierosinājumu 

izstrāde normatīvā regulējuma pilnveidei, 2) tiesu prakses apskata veidošana, apzinot prakses 

galvenās tendences utt. , 3) tiesu prakses analīzē balstītu secinājumu izdarīšana par Latvijas 

tiesu praksi piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskām personām piemērošanā, tajā 

saskatītām kļūdām un nepilnībām, kā arī pilnveides iespējām. Pētījuma izstrādē ir izmantotas 

šādas pētnieciskās metodes: vēsturiskā metode, salīdzinošā metode, analītiskā metode, 

induktīvā metode.   

Pirmajā daļā, iekļaujot autores viedokli, ir sniegts piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

piemērošanas procesa tiesiskās reglamentācijas, ciktāl tā attiecināma uz šā veida procesu 

izskatīšanu tiesās, apskats un analīze, kā arī izteikti priekšlikumi tiesiskā regulējuma 

pilnveidei.  

Otrajā daļā ietverts tiesu prakses apkopojums, kurā raksturota apzinātā Latvijas tiesu 

prakse piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanā laika periodā no 2015.gada jūlija līdz 

2020.gada 1.oktobrim. Periods izvēlēts to pietuvinot reprezentatīvam pētījuma periodam – 5 

gadiem, kā arī, ņemot vērā šī institūta tiesiskajā regulējumā notikušās nozīmīgās izmaiņas, kā 

arī analizēšanai pieejamos, Tiesu administrācijas apzinātos tiesu nolēmumus. Pētīti visu trīs 

instanču tiesu nolēmumi  - lielākoties kriminālprocesos, kuru izskatīšana tiesās noslēgusies. 

Dažos gadījumos aplūkopti arī nolēmumi kriminālprocesos, kuros tiesvedība turpinās. 

Kopumā analizēti 100 nolēmumi. Pētījuma otrajā daļā netiek iekļauts autores vērtējums vai 

komentāri tiesu praksei, izņemot pāris gadījumus, kad pētījuma autores personiskais viedoklis 

ir norādīts, to uzskatāmi nodalot. Tiesu prakses apkopojuma izstrādē, sniedzot tehnisku 

palīdzību, piedalījušies LU Juridiskās fakultātes doktoranti O.Kulmanis un Ē.Gribonika. 

Trešajā daļā ietverti pētījuma autores secinājumi par analizēto tiesu praksi, tās 

komentāri, vērtējumi un ierosinājumi pilnveidei. 
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SAĪSINĀJUMU SARAKSTS 

 

KL – Krimināllikums: 17.06.1998. likums, stājies spēkā 01.04.1999., konsolidētā redakcijā pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums  

 

KPL – Kriminālprocesa likums: 21.04.2005.likums, stājies spēkā 01.10.2005., konsolidētā redakcijā 

pieejams: https://likumi.lv/ta/id/107820-kriminalprocesa-likums  

 

PIL – piespiedu ietekmēšanas līdzeklis/-ļi juridiskām personām 

 

MMA – minimālā mēnešalga 

 

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

ZS – zemnieku saimniecība 

AS – akciju sabiedrība 

 

Pārskata periods – 2015.gada 1.jūlijs – 2020.gada 1.oktobris 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://likumi.lv/ta/id/107820-kriminalprocesa-likums
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1. PIESPIEDU IETEKMĒŠANAS LĪDZEKĻU UN TO PIEMĒROŠANAS 

TIESĀ TIESISKĀ REGLAMENTĀCIJA KRIMINĀLLIKUMĀ UN 

KRIMINĀLPROCESA LIKUMĀ 

1.1.  Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu institūta un tā piemērošanas tiesiskās 

reglamentācijas iekļaušana Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā un normatīvā 

regulējuma izmaiņu vispārīgs raksturojums 

Līdz 2005. gada oktobrim Latvijas krimināltiesībās tika atzīta vienīgi fizisko personu 

individuālas kriminālatbildības pastāvēšana. Tas atspoguļojās kā Krimināllikuma 11. pantā 

„Vecums, ar kuru iestājas kriminālatbildība”, tā arī Krimināllikuma 12. pantā „Fiziskas 

personas kā juridiskās personas pārstāvja atbildība” (panta virsraksts līdz 2013. gada 1. 

aprīlim). Līdzīgi šis jautājums tika regulēts arī 1933. gada Sodu likumā, kur vispārējās daļas 

51. pants noteica fizisko personu atbildību juridisko personu lietās. Sodu likuma komentāros 

skaidrots, ka 51. pants tika ieviests, lai izšķirtu veco strīdu par to, vai juridiskas personas var 

būt patstāvīgi noziedzīgu nodarījumu subjekti vai ne1. Kā norādīts profesora P. Minca 

veidotajā 1934. gada mācību grāmatā “Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa”, Latvijas Sodu 

likums ir nostājies uz vecā viedokļa, sekojot Šveices 1918. gada projektam2. 

Šī gadsimtā sākumā, ņemot vērā dažādās starptautiskās un ES normās iekļautās 

nostādnes par nepieciešamību par dažāda veida nodarījumiem efektīvi vērsties arī pret 

juridisku personu, aktīvas diskusijas par juridisko personu atbildības modeli noziedzīgu 

nodarījumu gadījumā aizsākās arī Latvijā. Starptautisku un ES tiesību aktu, kuros iekļautas 

norādes uz juridiskās personas atbildības nepieciešamību, ir daudz. Kā zināmākos 

starptautisko dokumentus var minēt, piemēram, šādas konvencijas: Eiropas Padomes 

konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, 

kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju (Varšavas konvencija), Eiropas 

Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību, ANO Konvencija pret transnacionālo 

organizēto noziedzību, Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija , Eiropas Padomes 

Konvencija par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību, Eiropas Padomes Konvencija par bērnu 

aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību, OECD Konvencija par 

ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos, Eiropas 

Padomes konvencija par terorisma novēršanu, Konvencija par kibernoziegumiem, ANO 

Pretkorupcijas konvencija, ANO Starptautiskā Konvencija par cīņu pret terorisma 

finansēšanu. Savukārt no ES direktīvām kā spilgtākos piemērus var minēt šādas: Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1673 par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

apkarošanu ar krimināltiesībām; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/713 par 

krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas; Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un 

apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI, 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret 

 
1 1933. g. 24. aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem, kā arī ar alfabētisko un 

citiem rādītājiem. Sast: P. Mincs H. Ehlerss, P. Jakobi, J. Lauva. Rīga: Valsts tipogrāfija, 1934, 25. lpp. 
2 Mincs P. Krimināltiesību kurss. Vispārējā daļa. Otrs, pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga: autora 

izdevums, 1934, 64. lpp. 
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bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj 

Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/62/ES 

par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu un ar ko aizstāj Padomes 

Pamatlēmumu 2000/383/TI, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 par 

terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes 

Lēmumu 2005/671/TI, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/99/EK par vides 

krimināltiesisko aizsardzību, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/57/ES par 

kriminālsodiem par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas 

direktīva), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 par cīņu pret krāpšanu, 

kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības. 

Neskatoties uz to, ka ne starptautiskās, ne pēcāk aktuālās ES normas imperatīvi 

nenosaka/nekonkretizē juridisko personu atbildības jomā paredzēt tieši juridisko personu 

kriminālatbildību, atstājot izšķiršanos par efektīvāko modeli dalībvalstu ziņā, Latvijā tomēr 

notika izšķiršanās par labu krimināltiesību normās reglamentējamam risinājumam. Lielā mērā 

tas notika pateicoties tam, ka nodarījumi, par kuriem tika prasīta juridiskās personas atbildība, 

saskaņā ar Latvijas likumiem bija atzīstami par noziedzīgiem un netika saskatīta iespēja 

atbildību par tiem juridiskajai personai paredzēt kādā citā likumā. Tomēr, lai arī sākumā 

iecerēta un vēl pirmajā lasījumā Saeimā akceptēta, pēcāk tika noraidīta ideja par juridisko 

personu kriminālatbildību, to aizvietojot ar piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskām 

personām ieviešanu.  Tādējādi diskusija par juridisko personu atbildības modeli noslēdzās ar 

grozījumu KL3 un KPL pieņemšanu, kuros tika iekļauts piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

institūts un to piemērošanas procesuālās kārtības reglamentācija4. KPL un grozījumi KL 

spēkā stājās 2005.gada 1.oktobrī, kas arī uzskatāms par brīdi, no kura par izdarītiem 

noziedzīgiem nodarījumiem var piemērot arī PIL juridiskām personām. 

Uz juridiskās personas atbildību tieši attiecināmas KL normas – KL 12.pants un 

VIII1 nodaļa un KPL normas, kuras ietvertas 39. un 51.nodaļā, kā arī virknē citu KPL normu, 

no kurām galvenās – KPL 93., 94., 941.p., 353.p.1.d.3.pkt., 361., 368., 389.panti. 

Diemžēl ieviestais juridiskās personas atbildības modelis un vēl jo vairāk to regulējošās 

procesuālās normas bija nepilnīgas, kas noteica nepieciešamību pēc to grozīšanas.  

Grozījumi KL un KPL, kuri skāruši  PIL piemērošanu juridiskām personām, veikti 

vairākkārt. Attiecīgajās KL normās  grozījumi izdarīti ar 13.12.2012.5, 14.03.2013.6, 

15.05.2014.7, 29.10.2015.8, 10.03.2016.9, 11.06.2020.10 likumiem par grozījumiem KL.  

Savukārt KPL grozījumi, kas attiecināmi uz PIL piemērošanu juridiskām personām, 

izdarīti ar 12.03.2009.11, 14.03.2013.12, 29.05.2014.13, 18.02.2016.14, 30.03.2017.15, 

20.06.2018.16, 11.06.2020.17 un 19.11.2020.18 likumiem par grozījumiem KPL. 

 
3 Grozījumi Krimināllikumā: Statuss: 05.05.2005. likums// LV, 82, 25.05.2005. Stājas spēkā: 01.10.2005. 

Pieejams : https://www.vestnesis.lv/ta/id/108851-grozijumi-kriminallikuma  
4 Sīkāk skat. Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām 

personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā. Grām.: Juridisko personu 

publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 169.-174.lpp. 
5 Grozījumi Krimināllikumā: 13.12.2012. likums/LV, 202, 27.12.2012. Stājas spēkā 01.04.2013.  
6 Grozījumi Krimināllikumā: 14.03.2013. likums/LV, 61, 27.03.2013./Stājas spēkā 01.04.2013. 
7 Grozījumi Krimināllikumā: 15.05.2014. likums/LV, 105, 31.05.2014./Stājas spēkā 14.06.2014. 
8 Grozījumi Krimināllikumā: 29.10.2015. likums/LV, 227, 19.11.2015./Stājas spēkā 03.12.2015. 
9 Grozījumi Krimināllikumā:10.03.2016. likums/LV, 59, 24.03.2016./Stājas spēkā 07.04.2016. 
10 Grozījumi Krimināllikumā:11.06.2020. likums/LV, 119C, 22.06.2020./Stājas spēkā 06.07.2020. 
11 Grozījumi Kriminālprocesa likumā: 12.03.2009. likums/LV, 51, 01.04.2009.;  Stājas spēkā 01.07.2009. 
12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā: 14.03.2013. likums / LV, 61, 27.03.2013. / Stājas spēkā 01.04.2013. 

https://www.vestnesis.lv/ta/id/108851-grozijumi-kriminallikuma
https://likumi.lv/ta/id/253698-grozijumi-kriminallikuma
https://www.vestnesis.lv/ta/id/253698-grozijumi-kriminallikuma
https://likumi.lv/ta/id/255703-grozijumi-kriminallikuma
https://www.vestnesis.lv/ta/id/255703-grozijumi-kriminallikuma
https://likumi.lv/ta/id/266590-grozijumi-kriminallikuma
https://www.vestnesis.lv/ta/id/266590-grozijumi-kriminallikuma
https://likumi.lv/ta/id/277896-grozijumi-kriminallikuma
https://www.vestnesis.lv/ta/id/277896-grozijumi-kriminallikuma
https://likumi.lv/ta/id/281152-grozijumi-kriminallikuma
https://www.vestnesis.lv/ta/id/281152-grozijumi-kriminallikuma
https://likumi.lv/ta/id/315653-grozijumi-kriminallikuma
https://www.vestnesis.lv/ta/id/315653-grozijumi-kriminallikuma
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1.2.  Subjekti, kam var piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskām 

personām, un piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskajām personām 

piemērošanas pamats 

PIL piemērošanā sākotnējie izšķirošie jautājumi ir kam un par ko var piemērot PIL, t.i. 

jautājumi attiecībā uz subjektiem, kam var piemērot PIL un PIL piemērošanas pamatu. PIL 

piemērošanas pamata apskatā savukārt var izdalīt tādus būtiskus aspektus kā 1) par kādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem var piemērot PIL; 2) fiziskas personas, kura izdarījusi noziedzīgu 

nodarījumu saikne ar juridisko personu, kurai piemērojami PIL. 

Subjekti, kam var piemērot PIL, un PIL piemērošanas pamats nosakāmi atbilstoši 

norādēm, kas iekļautas KL 12.pantā un KL 701.pantā. Šo pantu redakcijas kopš PIL 

iekļaušanas KL mainītas vienu reizi – ar 14.03.2013.gada likumu, kurš stājās spēkā 

01.04.2013. 

Tabula nr.1.  

KL 12. panta un 701.panta redakcijas laika periodā no 01.10.2005. līdz šim brīdim 

KL pants 01.10.2005.-31.03.2013. Spēkā no 01.04.2013. 

12.pants Fiziskās personas kā juridiskās personas 

pārstāvja atbildība 

(1) Juridiskās personas lietā atbild tā fiziskā 

persona, kura nodarījumu izdarījusi, rīkodamās 

individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas 

koleģiālās institūcijas loceklis, balstoties uz 

tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās 

uzdevumā vai pieņemt lēmumus juridiskās 

personas vārdā, vai īstenodama kontroli 

juridiskās personas ietvaros vai būdama 

juridiskās personas dienestā. 

(2) Juridiskajām personām, kas nav publisko 

tiesību juridiskās personas, var piemērot šā 

likuma VIII1 nodaļā paredzētos piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļus. 

Fiziskās personas atbildība juridiskās 

personas lietā 

Par noziedzīgu nodarījumu, ko privāto 

tiesību juridiskās personas interesēs, šīs 

personas labā vai tās nepienācīgas 

pārraudzības vai kontroles rezultātā izdarījusi 

fiziskā persona, attiecīgā fiziskā persona 

saucama pie kriminālatbildības, bet 

juridiskajai personai var piemērot šajā likumā 

paredzētos piespiedu ietekmēšanas līdzekļus. 

 

701.pants Pamats piespiedu ietekmēšanas līdzekļa 

piemērošanai juridiskajai personai 

(1) Par šā likuma sevišķajā daļā paredzētu 

noziedzīgu nodarījumu juridiskajai personai var 

piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli, ja 

noziedzīgu nodarījumu juridiskās personas 

interesēs ir izdarījusi fiziskā persona atbilstoši šā 

likuma 12.panta pirmās daļas nosacījumiem. 

(2) Juridiskajai personai piemērojamie 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļi neattiecas uz 

valsti, pašvaldībām un citām publisko tiesību 

juridiskajām personām. 

 

Pamats piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai 

Par šā likuma sevišķajā daļā paredzētu 

noziedzīgu nodarījumu privāto tiesību 

juridiskajai personai, tai skaitā valsts vai 

pašvaldību kapitālsabiedrībai, kā arī 

personālsabiedrībai, tiesa vai likumā 

paredzētajos gadījumos prokurors var 

piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli, ja 

nodarījumu juridiskās personas interesēs, šīs 

personas labā vai tās nepienācīgas 

pārraudzības vai kontroles rezultātā izdarījusi 

fiziskā persona, rīkodamās individuāli vai kā 

attiecīgās juridiskās personas koleģiālās 

institūcijas loceklis: 

1) balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko 

personu vai darboties tās uzdevumā; 

2) balstoties uz tiesībām pieņemt lēmumus 

juridiskās personas vārdā; 

 
13 Grozījumi Kriminālprocesa likumā: 29.05.2014. likums / LV, 113, 11.06.2014. / Stājas spēkā 25.06.2014. 
14 Grozījumi Kriminālprocesa likumā: 18.02.2016. likums / LV, 48, 09.03.2016. / Stājas spēkā 23.03.2016. 
15 Grozījumi Kriminālprocesa likumā: 30.03.2017. likums / LV, 75, 12.04.2017. / Stājas spēkā 26.04.2017. 
16 Grozījumi Kriminālprocesa likumā: 20.06.2018. likums / LV, 132, 04.07.2018. / Stājas spēkā 01.09.2018. 
17 Grozījumi Kriminālprocesa likumā: 11.06.2020. likums / LV, 119C, 22.06.2020. / Stājas spēkā 06.07.2020. 
18 Grozījumi Kriminālprocesa likumā: 19.11.2020. likums / LV, 232, 01.12.2020. / Stājas spēkā 01.01.2021. 
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3) īstenodama kontroli juridiskās personas 

ietvaros. 

 

1.2.1. Subjekti, kam var piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli juridiskām personām 

KL 12. un 701.panta analīze ļauj atzīt, ka kopš PIL iekļaušanas KL tie piemērojami 

privāto tiesību juridiskām personām. Ņemot vērā apstākli, ka Latvijā tiesību ietvarā tiek 

izšķirtas divu veidu juridiskās personas – publisko tiesību juridiskās personas un privāto 

tiesību juridiskās personas19, secināms, ka PIL nav piemērojami publisko tiesību juridiskajām 

personām. Tajā pat laikā jāatzīmē, ka KL skatījums uz juridisko personu izpratni, kas sniegts 

KL 701.pantā ir atšķirīgs no vispāratzītās juridiskās personas izpratnes, jo kopš 2013.gada 

1.aprīļa, kad stājās spēkā grozījumi KL, iekļauj tajā arī personālsabiedrības, kurām principā 

nav juridiskās personas statusa. Tādējādi atzīstams, ka PIL saskaņā ar KL normām var tikt 

piemēroti privāto tiesību juridiskajām personām un kopš 2013.gada 1.aprīļa arī 

personālsabiedrībām, tajā skaitā gan Latvijas, gan ārvalstu, ja vien saskatāms PIL 

piemērošanas pamats. PIL nav piemērojami publisko tiesību juridiskām personām, kā arī 

veidojumiem bez juridiskas personas statusa.20 

Ņemot vērā juridisko personu statusa tiesisko dabu, teorētiski un arī praktiski var tikt 

aktualizēts jautājums par PIL piemērošanas iespējamību situācijās, kad juridiskai personai 

mainījušies dalībnieki, kad tā reorganizēta, kā arī likvidācijas rezultātā vai arī bez likvidācijas 

izslēgta no reģistra. Neviens no šiem gadījumiem KL un KPL nav īpaši reglamentēts, kas var 

radīt neviennozīmīgi vērtējamas praktiskās situācijas. Tādējādi būtu izsakāms priekšlikums šo 

likuma trūkumu novērst un detalizēti reglamentēt PIL piemērošanas iespējamību, 

piemērošanas mehānismu vai arī PIL piemērošanas procesa izbeigšanu attiecīgajos 

gadījumos. 

Šobrīd, kamēr tiešas reglamentācijas KL un KPL nav, tādējādi, domājams, risinājums 

meklējams, izvērtējot katra atsevišķā gadījuma būtību un tiesiskās sekas. Gadījumos, kad 

juridiskajai personai uz jebkāda tiesiska pamata ir mainījušies īpašnieki (kapitāla daļu 

īpašnieki, akcionāri), šāda kapitāla daļu vai akciju pāreja jauniem īpašniekiem nekādā veidā 

neietekmē pret juridisko personu veicamo procesu PIL piemērošanai, tā kā šī juridiskā 

persona turpina pastāvēt, tās juridiskā identitāte netiek mainīta un sabiedrības tiesībspēja 

saglabājas. Attiecīgi arī visas iepriekš uzņemtās saistības, tiesības un pienākumi saglabājas 

nemainīgi, tajā skaitā arī iespējamais pienākums atbildēt kriminālprocesuālā kārtībā 

par iepriekš fiziskās personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu sabiedrības labā, interesēs vai 

nepienācīgas uzraudzības vai kontroles rezultātā. 

Attiecībā uz situācijām, kad juridiskā persona tiek izslēgta no reģistra, jānorāda tālākais. 

Saskaņā ar Komerclikuma 1.pantu “subjekta ierakstīšanai komercreģistrā ir konstitutīvas 

sekas, jo subjekts iegūst komersanta statusu un visas ar to saistītās tiesības un pienākumus ar 

 
19 Sīkāk skat. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 90. lpp.; Mantrovs V. Juridiskās 

personas kā atbildības subjekta izpratne. Grām.: Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas 

Vēstnesis, 2018., 17.lpp. 
20 Sīkāk par to, kādām juridiskām personām piemērojami un kādi apstākļi ņemami vērā, piemērojot PIL 

personālsabiedrībām un ārvalstu juridiskajām personām skat. Mantrovs V. Juridiskās personas kā atbildības 

subjekta izpratne. Grām.: Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 37.-

40.lpp.; Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām 

personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā. Grām.: Juridisko personu 

publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 174.-180.lpp. 
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brīdi, kad tas ierakstīts komercreģistrā.”21 Tādējādi arī sabiedrība beigs pastāvēt ar tās 

izslēgšanu no komercreģistra, kas veicama, pamatojoties uz (i) komercsabiedrības likvidatora 

pieteikumu, (ii) administratora pieteikumu maksātnespējas procesa lietā, 

(iii) komercsabiedrības pieteikumu reorganizācijas ieraksta izdarīšanai vai (iv) tiesas 

nolēmumu (Komerclikuma 14.pants). Analoģiski tas attiecas arī uz citām juridiskām 

personām, kuras netiek regulētas Komerclikumā – tās iegūst juridiskās personas statusu ar 

ieraksta izdarīšanu attiecīgajā reģistrā (piemēram, Biedrību un nodibinājumu likuma 3.pants, 

Reliģisko organizāciju likuma 13.panta pirmā daļa, likuma “Par individuālo (ģimenes) 

uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieku saimniecību” 8.panta trešā daļa, u.c.), tādējādi ar šī 

ieraksta dzēšanu beidz pastāvēt arī pats tiesību subjekts. 

Domājams, ka gadījumos, kad juridiskā persona tiek reorganizēta, process PIL 

piemērošanai būtu turpināms. Atbilstoši Komerclikuma 334.panta pirmajai daļai 

reorganizācija var notikt apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā.  Saskaņā ar 

Komerclikuma 335.panta ceturto un piekto daļu apvienošanas gadījumā pievienojamā 

sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa, bet visas pievienojamās sabiedrības 

tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai (universālsukcesija). Un arī sabiedrības 

pārveidošanas gadījumā saskaņā ar Komerclikuma 337.panta otro daļu visas pārveidojamās 

sabiedrības saistības un tiesības pāriet iegūstošajai sabiedrībai. Līdz ar to apvienošanas 

un pārveidošanas gadījumā iegūstošā sabiedrība pārņem arī iepriekš radušos atbildību par 

pievienojamās vai pārveidojamās sabiedrības labā un interesēs, kā arī nepienācīgas kontroles 

vai uzraudzības rezultātā izdarītu noziedzīgu nodarījumu un tās krimināltiesiskās sekas -

 eventuālu PIL piemērošanu, kas pēc apvienošanas vai pārveidošanas jau var tikt piemērota 

iegūstošajai sabiedrībai.  

Tas pats attiecas arī uz sabiedrību sadalīšanu, kas atbilstoši Komerclikuma 336.pantam 

var notikt sašķelšanas (336.panta otrā daļa), vai nodalīšanas (336.panta ceturtā daļa) ceļā. 

Komerclikuma 351.panta otrā un trešā daļa paredz, ka reorganizācijā iesaistītās sabiedrības, 

tajā skaitā jaundibināmās sabiedrības, atbild solidāri par sadalāmās sabiedrības saistībām. Tas 

nozīmē, ka gadījumā, kad notiek sadalīšana sašķelšanas ceļā, atbildība par sadalāmās 

sabiedrības saistībām gulstas uz jaundibināmajām sabiedrībām, savukārt, ja sadalīšana notiek 

nodalīšanas ceļā, sadalāmā sabiedrība, kura turpina pastāvēt, atbild solidāri ar jaundibināmo 

sabiedrību vai sabiedrībām par saistībām, kuras radušās līdz reorganizācijai.  

Minētā reorganizācijā iesaistīto sabiedrību atbildības pāreja attiecināma ne tikai uz 

komercsabiedrībām. Piemēram, Kooperatīvo sabiedrību likuma 86.pants nosaka, ka 

sabiedrību var reorganizēt apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā. Šī likuma 

103.pantā ietverti tādi paši atbildības nosacījumi Komerclikumā paredzētajiem. Proti, 

iegūstošā sabiedrība atbild par visām pievienojamās vai pārveidojamās sabiedrības saistībām 

(103.panta pirmā daļa), savukārt sadalīšanas gadījumā solidāru atbildību nes visas 

reorganizācijā iesaistītas sabiedrības (103.panta otrā daļa). Tāpat arī Biedrību un 

nodibinājumu likuma 73.panta pirmajā daļā skaidrots, ka biedrību var reorganizēt 

apvienošanas vai sadalīšanas ceļā. Reorganizācijas rezultātā tapušās biedrības, kā arī biedrība, 

kura turpina pastāvēt pēc nodalīšanas, ir atbildīgas par reorganizēto biedrību saistībām 

(74.panta piektā daļa un 84.pants). Savukārt Politisko partiju likums nosaka, ka partiju 

 
21 Strupišs A. Komentārs Komerclikuma 1.pantam. Grām.: Komerclikuma komentāri. A daļa. Komercdarbības 

vispārīgie noteikumi (1.-73.panti). Rīga: SIA “A. Strupiša juridiskais birojs”, 2003, 20.lpp. 
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reorganizācijai pavienošanās vai sadalīšanās ceļā, piemērojams Biedrību un nodibinājumu 

likums (47.panta ceturtā daļa). 

Attiecībā uz juridiskās personas likvidāciju atzīstams, ka prima facie vairs nav pamata 

turpināt PIL piemērošanas procesu, jo juridiskā persona, kurai tas varētu būt piemērojams, ir 

beigusi pastāvēt. Jāņem vērās, ka KL personas, kurām piemērojams PIL  ir definētas kā 

juridiskās personas un personālsabiedrības, līdz ar ko to likvidācija, ja tā notikusi vēl pirms 

procesa uzsākšanas, ir pamats atteikumam uzsākt kriminālprocesu, bet, ja notikusi procesa 

laikā - pamats PIL piemērošanas procesa izbeigšanai. Skatot līdzībās, vietā pieminēt 

Administratīvās atbildības likuma 119.panta pirmās daļas 11.punktu, kur tieši noteikts, ka 

juridiskās personas izslēgšana no reģistra ir administratīvā pārkāpuma procesu nepieļaujošs 

apstāklis.  

Nevar nenorādīt, ka administratīvā procesā administratīvo sankciju piemērošanas jomā 

judikatūrā ir redzams arī savādāks skatījums, bet tikai konkrētā – konkurences tiesību – jomā.  

Proti, konkurences tiesībās Augstāka tiesa ir atzinusi, ka tiesību subjekta formas maiņa 

(tostarp pat likvidācija) neizbeidz tirgus dalībnieka atbildību, ja no ekonomiskā viedokļa šis 

cits tiesību subjekts ir daļa no vai pilnībā tā pati ekonomiskā vienība.22 Iespējams, ka arī PIL 

piemērošanas jomā, taisnīgāka risinājuma panākšanas nolūkā, būtu akceptējama PIL 

piemērošana arī tādiem subjektiem, kuri uzskatāmi pilnībā vai daļēji par to pašu  ekonomisko 

vienību, tomēr šādam nolūkam būtu veicami grozījumi krimināltiesiskajās tiesību normās.  

Vienlaikus  jāatzīmē, ka, lai novērstu šķēršļus PIL piemērošanai, ko var radīt juridiskās 

personas likvidācija, apsverama ideja par preventīvo piespiedu līdzekļu ieviešanu attiecībā uz 

personām, pret kurām notiek PIL piemērošanas process. Piemēram, šādas līdzeklis varētu būt 

liegums bez procesa virzītāja atļaujas likvidēt konkrēto juridisko personu u.tml. Šī ideja 

vairākkārtīgi ir tikusi izteikta, taču uz šo brīdi KPL nav iedzīvināta.  

Šobrīd vienīgais procesuālais mehānisms, ar kuru var novērst juridiskās personas 

likvidēšanu PIL piemērošanas procesa gaitā, ir aresta uzlikšana šīs juridiskās personas mantai. 

Saskaņā ar Komerclikuma 332.panta pirmo daļu, komercsabiedrības likvidācijas gadījumā, 

priekšnoteikums tās izslēgšanai no komercreģistra ir visas mantas sadale. Tāpat arī 

Maksātnespējas likuma 119.panta pirmā daļa paredz, ka tikai pēc parādnieka mantas 

pārdošanas un kreditoru prasījumu segšanas plāna izpildes, ar tiesas lēmumu tiek izbeigts 

maksātnespējas process un administrators var iesniegt Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par 

sabiedrības izslēgšanu no attiecīgā reģistra (120.panta ceturtā daļa). Tas nozīmē, ka gadījumā, 

ja kriminālprocesa ietvaros sabiedrības mantai ir uzlikts arests, visas mantas sadale nebūs 

iespējama. Proti, KPL 361.1 panta otrā daļa nosaka, ka, uzliekot arestu mantai, tiek liegta 

rīkošanās vai šīs mantas lietošana. Tādējādi tas būs šķērslis likvidācijas vai maksātnespējas 

procesa pabeigšanai līdz minētā ierobežojuma atcelšanai. 

 

1.2.2. Noziedzīgi nodarījumi, kuru izdarīšanas gadījumā var tikt piemēroti piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļi juridiskajām personām 

PIL juridiskajām personām var tikt piemērots par ikvienu KL sevišķajā daļā paredzētu 

nodarījumu, ja tam ir noteikta veida “saistība” ar konkrēto juridisko personu. Kā redzams 

tabulā nr.1, sākotnēji KL 701.pantā bija iekļauta norāde, ka PIL juridiskajai personai var 

piemērot, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts tās “interesēs”. Savukārt no 2013.gada 1.aprīļa 

 
22 Augstākās tiesas 2015.gada 3.decembra lēmums lietā  SKA – 407/2015 (A43015513) 
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spēkā ir norādes, ka PIL juridiskajai personai var tikt piemērots gan tad, kad nodarījums 

izdarīts tās interesēs, gan tad, ja tas izdarīts “tās labā”, kā arī ja noziedzīgs nodarījums izdarīts 

juridiskās personas nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā.  Attiecībā uz “interesēs” 

un “labā” izdarītu noziedzīgu nodarījumu, atzīstams, ka te saskatāma zināma vārdu spēle 

attiecībā uz to, vai viss, kas ir “interesēs” ir arī “labā” un otrādi, tāpēc, lai izslēgtu liekas 

diskusijas šajā jautājumā KL normās iekļauti abi.23 

Savukārt attiecībā uz trešo – nepienācīgu kontroli vai uzraudzību, norādāms, ka kā jau 

iepriekš pausts literatūrā, likumā ietvertā norāde par nepienācīgas pārraudzības vai kontroles 

rezultātā fiziskās personas izdarītu noziedzīgu nodarījumu rada arī jautājumu, kurš kuru nav 

uzraudzījis un kontrolējis – noziedzīgo nodarījumu izdarījusī fiziskā persona nav pietiekami 

kontrolējusi juridisko personu vai arī juridiskā persona nav pietiekami kontrolējusi fiziskās 

personas rīcību. Domājams, ka nav pamata izslēgt nevienu no šiem abiem gadījumiem un ka 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļi pret juridisko personu par nepienācīgi veiktu pārraudzību vai 

kontroli, kā rezultātā kāda fiziskā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, var tikt 

piemēroti gan tad, ja ir noziedzīga un sodāma pati uzraudzības un kontroles pienācīga 

neveikšana (piem., atbildīgās amatpersonas nolaidība), gan arī tad, ja nepienācīgā uzraudzība 

novedusi pie tā, ka kādai citai personai (darbiniekam) radās iespēja izdarīt noziedzīgu 

nodarījumu.24 Bez tam būtiski atzīmēt, ka šis noziedzīga nodarījuma “saistības” veids ar 

juridisko personu kā priekšnoteikums PIL piemērošanai juridiskai personai spēkā no 

2013.gada 1.aprīļa un uz līdz šim brīdim notikušiem noziedzīgiem nodarījumiem, ņemot vērā 

KL 5.panta prasības, nav attiecināms. 

 

1.2.3. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošana juridiskai personai par ārvalstīs 

veiktu noziedzīgu nodarījumu 

Ņemot vērā mūsdienu apstākļus, kuriem raksturīga plaša starpvalstu elementa esamība, 

tajā skaitā arī jautājumos, kas attiecināmi uz noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, nevar tikt 

ignorēta arī situācija, kad nodarījumi juridiskās personas interesēs, labā vai nepienācīgas 

kontroles vai uzraudzības rezultātā izdarīti ārvalstī. Šobrīd šī situācija tieši reglamentēta KL 

4.panta  11.daļā, kurā noteikts, ka “par citas valsts teritorijā vai ārpus jebkuras valsts teritorijas 

izdarītu nodarījumu neatkarīgi no tā, vai tas izdarīšanas vietā atzīts par noziedzīgu un sodāmu, 

ja to izdarījusi fiziskā persona Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas interesēs, 

labā vai juridiskās personas nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā, juridiskajai 

personai var piemērot šajā likumā paredzētos piespiedu ietekmēšanas līdzekļus”. Norādāms 

gan, ka šī norma KL tika iekļauta ar 25.09.2014. likumu, kurš stājās spēkā 29.10.2014.25  

Pirmšķietami var šķist, ka tikai līdz ar šo grozījumu veikšanu paredzēta iespēja piemērot 

PIL Latvijā reģistrētai juridiskai personai par ārvalstīs veiktu noziedzīgu nodarījumu. Šāda 

pieņēmuma apstiprināšanās gadījumā svarīgs būtu jautājums par KL normu spēku laikā, jo, kā 

pamatoti atzīts literatūrā, KL 4.pantā ietvertām normām par KL  spēku laikā  piemīt arī 

 
23 Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām personām, 

to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā. Grām.: Juridisko personu publiski 

tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 182.-183.lpp. 
24 Sīkāk skat. Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām 

personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā. Grām.: Juridisko personu 

publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 180.-183.lpp. 
25 Grozījumi Krimināllikumā: 25.09.2014. likums// Latvijas Vēstnesis, 204, 15.10.2014. Stājies 

spēkā: 29.10.2014. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/op/2014/204.1  

https://www.vestnesis.lv/op/2014/204.1
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materiāltiesiskas normas raksturs un līdz ar  to nelabvēlīgām izmaiņām nav atpakaļejoša 

spēka26. 

Tādējādi ir noskaidrojams, vai tiešām tikai ar 29.10.2014. spēkā stājušiem KL 

grozījumiem tika paredzēta iespēja piemērot PIL Latvijā reģistrētai juridiskai personai par 

ārvalstīs izdarītu noziedzīgu nodarījumu. 

KL grozījumu, ar kuriem KL 4.pants tika papildināts ar pirmo prim daļu, pamatojums 

likumprojekta anotācijā27 nav atrodams, jo apskatāmie grozījumi pēc Tieslietu ministra 

priekšlikuma tika iekļauti šajā likumprojektā tikai uz trešo lasījumu28. Kā šo grozījumu 

veikšanas pamatojums LR Tieslietu ministra vēstulē “Par priekšlikumiem likumprojektam 

“Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.Nr.1108/Lp11)29 norādīts “KL 12. un 70.1 pants paredz 

juridiskas personas atbildību par noziedzīgu nodarījumu, ko tās interesēs, labā vai tās 

nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā ir izdarījusi fiziskā persona. 2013.gada l. 

aprīlī stājās spēkā grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas paredz iespēju saukt pie atbildības 

juridisku personu arī gadījumos, ja fiziskā persona nav noskaidrota. Savukārt, KL 4.panta 

pirmajā daļā ir noteikts, ka par citas valsts teritorijā izdarītu noziedzīgu nodarījumu ir 

saucama pie atbildības tikai fiziskā persona - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi vai ārzemnieki, 

kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Tādejādi var rasties situācija, ka Latvijā reģistrētas 

juridiskas personas interesēs, labā vai tās nepienācīgas kontroles vai pārraudzības dēļ ārpus 

Latvijas teritorijas ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, bet fizisko personu nav iespējams 

noskaidrot vai arī tā nav Latvijas pilsonis, nepilsonis, ārzemnieks ar pastāvīgās uzturēšanas 

atļauju Latvijā, juridiskai personai nevarēs piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli saskaņā 

ar KL noteikto. Uz šo problēmu ir norādījusi arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa. 

2014.gada 6.junijā minētās darba grupas pieņemtajā Latvijas 1.fāzes novērtējuma ziņojumā ir 

izteikta Latvijai rekomendācija nodrošināt iespēju saukt pie atbildības Latvijā reģistrētu 

uzņēmumu par kukuļdošanu, kas ir veikta ārpus Latvijas teritorijas, ko ir izdarījis šī 

Uzņēmuma darbinieks vai pārstāvis, kas nav Latvijas pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks ar 

pastāvīgas uzturēšanās atļauju. Ievērojot minēto, Tieslietu ministrija izstrādāja priekšlikumu 

papildināt KL 4.pantu ar jaunu daļu, kas turpmāk paredzēs iespēju piemērot piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļus juridiskām personām, kas ir reģistrētas Latvijas Republikā, par ārpus 

Latvijas izdarītu nodarījumu, ko izdarījusi fiziskā persona juridiskās personas interesēs, labā 

vai juridiskās personas nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā”. Tādējādi redzams, 

ka attiecīgie grozījumi KL 4.pantā faktiski veikti, lai izpildītu Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizācijas Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu 

starptautiskajos biznesa darījumos30, kura Latvijā stājusies spēkā 21.03.2014., prasības.  

 
26 Leja M. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā, Austrijā, Šveicē, Vācijā. 1.daļa. Rīga: 

Tiesu namu aģentūra, 2019., 206-207.lpp. 
27Likumprojekta nr.1108/Lp11 “Grozījumi Krimināllikumā” anotācija. Pieejama :   

http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/37141EEA85DE6897C2257CA100477170?OpenDocumen

t" 
28 Likumprojekts nr.1108/Lp11 “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” izskatīšanai trešajā lasījumā. Pieejams: 

http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/3684FB83EE46EF1CC2257D5700470024?OpenDocument  
29 LR Tieslietu ministra 04.09.2014. vēstule nr.1-11/3401  “Par priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi 

Krimināllikumā” (Reģ.Nr.1108/Lp11)  Pieejama: 

http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/08FE63AFB3662C87C2257D4A00311A5A?OpenDocume

nt 
30 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencija par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas 

apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos. Pieejama: https://likumi.lv/ta/id/265093-par-ekonomiskas-

http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/37141EEA85DE6897C2257CA100477170?OpenDocument%22
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/37141EEA85DE6897C2257CA100477170?OpenDocument%22
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/3684FB83EE46EF1CC2257D5700470024?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/08FE63AFB3662C87C2257D4A00311A5A?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/08FE63AFB3662C87C2257D4A00311A5A?OpenDocument
https://likumi.lv/ta/id/265093-par-ekonomiskas-sadarbibas-un-attistibas-organizacijas-konvenciju-par-arvalstu-amatpersonu-kukulosanas-apkarosanu-starptautiskajos-biznesa-darijumos
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2014.gadā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas 

starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas veiktā Latvijas 1.fāzes izvērtējumā31 tiešām ir 

ticis norādīts uz problemātiku, kas saistāma ar iespējamību piemērot piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļus juridiskajai personai, ja nodarījumu izdarījusi fiziskā persona ārpus Latvijas 

teritorijas. Tomēr akcentējams, ka, kā pamatoti norādīts Tieslietu ministrijas vēstulē par 

priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi Krimināllikumā”, problemātika tiek attiecināta 

tikai uz tiem gadījumiem, kad Latvijai nav jurisdikcijas pār fizisko personu (t.i. tā nav 

Latvijas pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas 

Republikā vai arī tā ir vispār nenoskaidrota persona)32.  

Tādējādi 2014.gadā veiktiem grozījumi KL 4.pantā, papildinot to ar 11. daļu, uz 

situāciju, kad nodarījumu izdarījis Latvijas pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks, kuram ir 

pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, nav saskatāms nelabvēlīgs raksturs, jo šajā 

situācijā jau līdz grozījumu veikšanai Latvijai  bija jurisdikcija pār fizisko personu saskaņā ar 

KL 4.panta pirmo daļu, kas nodrošināja iespējamību vērsties arī pret juridisko personu. 

Līdz ar to secināms, ka situācijā, kad nodarījumu Latvijā reģistrētas juridiskās personas 

interesēs ārvalstīs ir izdarījis Latvijas pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks ar patstāvīgās 

uzturēšanās atļauju, attiecīgajai juridiskajai personai varētu piemērot PIL gan pirms 

2014.gada grozījumiem KL 4.pantā, gan pēc tam.  

Savukārt, ja nodarījumu ārvalstīs Latvijā reģistrētas juridiskas personas interesēs 

izdarījusi fiziska persona, pār kuru Latvijai nav jurisdikcijas, tad iespēja piemērot attiecīgajai 

juridiskajai personai PIL paredzēta tikai sākot ar 29.10.2014. 

Kā redzams, no publiski masu saziņas līdzekļos pieejamās informācijas PIL 

piemērošana par ārvalstīs izdarītu nodarījumu Latvijai nav sveša33, diemžēl tiesu prakses 

apkopojuma sadaļā netika iekļauta, jo starp analizējamiem tiesu nolēmumiem tāda gadījuma 

nebija. 

 

1.2.4. Noziedzīgu nodarījumu izdarījušās fiziskās personas saikne ar juridisku personu, 

kurai piemērojams piespiedu ietekmēšanas līdzeklis 

PIL var piemērot juridiskai personai tikai tad, ja ir kāds nodarījums, ko izdarījusi kāda 

fiziska persona. Tas noteikts gan KL 70.1 pantā, gan nostiprināts judikatūrā34 Šobrīd KL 70.1 

pantā, raksturojot PIL piemērošanas pamatu, iekļauta norāde, ka juridiskai personai pamats 

piemērot PIL rodas vien tad, ja noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona šo nodarījumu 

izdarījusi, rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas 

loceklis, 

1) balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu vai darboties tās uzdevumā vai arī 

2) balstoties uz tiesībām pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā vai arī 

 
sadarbibas-un-attistibas-organizacijas-konvenciju-par-arvalstu-amatpersonu-kukulosanas-apkarosanu-

starptautiskajos-biznesa-darijumos  
31 Phase 1 Report on implementing the oecd anti-bribery convention in Latvia June 2014. Pieejams: 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/LatviaPhase1ReportEN.pdf  
32 Phase 1 Report on implementing the oecd anti-bribery convention in Latvia June 2014. Pieejams: 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/LatviaPhase1ReportEN.pdf  para 61.  
33 Skat., piemēram, https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/de-facto-latvijas-tilti-maksas-77-4-tukstosus-eiro-

sodu-par-kukulosanu-lietuva.d?id=52752989  
34 Skat., piemēram, Augstākās tiesas 2019.gada 25.aprīļa lēmums lietā SKK-33/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0425.12812000713.2.L)  33.punkts. 

https://likumi.lv/ta/id/265093-par-ekonomiskas-sadarbibas-un-attistibas-organizacijas-konvenciju-par-arvalstu-amatpersonu-kukulosanas-apkarosanu-starptautiskajos-biznesa-darijumos
https://likumi.lv/ta/id/265093-par-ekonomiskas-sadarbibas-un-attistibas-organizacijas-konvenciju-par-arvalstu-amatpersonu-kukulosanas-apkarosanu-starptautiskajos-biznesa-darijumos
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/LatviaPhase1ReportEN.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/LatviaPhase1ReportEN.pdf
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/de-facto-latvijas-tilti-maksas-77-4-tukstosus-eiro-sodu-par-kukulosanu-lietuva.d?id=52752989
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/de-facto-latvijas-tilti-maksas-77-4-tukstosus-eiro-sodu-par-kukulosanu-lietuva.d?id=52752989
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0425.12812000713.2.L
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3) īstenodama kontroli juridiskās personas ietvaros. 

Lai arī attiecīgās norādes šajā KL pantā iekļautas vien 2013.gadā, tomēr faktiski tās nav 

vērtējamas kā jaunas, jo līdz tam bija iekļautas KL 12.pantā. Atzīmējams gan, ka 2013.gadā, 

veicot grozījumus KL, tika izslēgta kā fiziskas personas saikni ar juridisku raksturojoša 

norāde “atrodoties tās dienestā” , kas ir visai pamatoti, jo apšaubāmi vai šāda veida norāde 

būtu attiecināma uz privāto tiesību juridisku personu.  

Tādējādi secināms, ka priekšnoteikums par fiziskas personas saikni ar juridisko 

personu, kurai var piemērot PIL paredz visai plašu personu loku. Ja otrais un trešais 

nosacījums, t.i. lēmumu pieņemšanas tiesības vai, īpaši, kontroles īstenošana, varētu būt 

attiecināms uz kādu konkrētu, ierobežotu ar juridisko personu saistītu fizisko personu loku, 

tad pirmais – pārstāvēšana un darbošanās juridiskās personas uzdevumā – šo loku padara ļoti 

plašu, iekļaujot tajā arī tādas fiziskās personas, kam nav vadošas, noteicošas vai tml. pozīcijas 

attiecīgajā juridiskajā personā. 

Bez tam jāatzīmē, ka nav piešķirama tiesiska nozīme tam, vai noziedzīgu nodarījumu 

izdarījusī persona rīkojas un savas funkcijas juridiskās personas ietvaros realizē 

vienpersoniski vai dara to kādas koleģiālas pārvaldes institūcijas (piem., valdes) ietvaros.35  

 

1.2.5. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošana juridiskai personai, nenoskaidrojot 

noziedzīgu nodarījumu izdarījušo fizisko personu 

 Neskatoties uz to, ka KL, reglamentējot PIL piemērošanas pamatu, iekļautas striktas 

norādes par to, ka PIL piemērošanas pamats ir fiziskas personas, kura noteiktā veidā saistīta ar 

juridisko personu, izdarīts noziedzīgs nodarījums, KPL 439.panta trešās daļas otrajā punktā 

iekļautā norma paredz, ka procesu pret juridisko personu var izdalīt atsevišķā lietvedībā, ja 

konstatēti apstākļi, kas liedz noskaidrot konkrētu fizisko personu. Šī iespēja lielā mērā tieši 

pakļaujoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izvirzītajām prasībām36 KPL 

tika iekļauta, 2013.gadā, izsakot KPL 439.pantu jaunā redakcijā, kura stājās spēkā 

01.04.2013.  

Izrietoši atzīstams, ka šobrīd likumdevējs ir paudis atbalstu situācijai, kad juridiskajai 

personai var piemērot PIL, nemaz nenoskaidrojot noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu.  

Tāpat arī ar 2020.gada vasaras grozījumiem KPL 439.pants tika papildināts ar jaunu 

3.1.panta daļas punktu, kas paredz uzsākt atsevišķu procesu pret juridisko personu ja ir reāla 

iespēja, ka ārpus Latvijas teritorijas izdarīts noziedzīgs nodarījums Latvijas Republikā 

reģistrētas juridiskās personas interesēs, labā vai tās nepienācīgas pārraudzības vai kontroles 

rezultātā. 

 Tomēr šādas iespējas reāla īstenošana ir visai maz iespējama, jo KL normas ir palikušas 

nemainītas. Faktiski, nenoskaidrojot konkrētu noziedzīgo nodarījumu izdarījušu personu, 

nemaz nevar tikt konstatēts piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas pamats. Tas 

saistāms ar šī brīža KL nostiprināto uzskatu, saskaņā ar kuru piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

piemērošanas pamata esamībai nepieciešams  obligāti konstatēt, ka konkrētu noziedzīgu 

 
35 Skat. arī Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām 

personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā. Grām.: Juridisko personu 

publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 183.lpp. 
36 Sīkāk skat. Gratkovska I. Juridiskajām personām piemērojamo piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

kriminālprocesuālā regulējuma attīstība. Grām: Kriminālprocesa likumam-10. Pagātnes mācības un nākotnes 

izaicinājumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015., 419.lpp. 
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nodarījumu izdarījusi konkrēta fiziska persona, kurai raksturīga “saikne” ar juridisko personu 

(darbojusies, pamatojoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās uzdevumā, 

pieņemt tās vārdā lēmumus vai arī īstenodama tās vārdā kontroli pār juridisko personu) un 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanas mērķis (juridiskās personas interesēs vai labā) vai apstākļi 

– nepienācīgas uzraudzības vai kontroles rezultātā. No šādas striktas prasības var būt arī 

izņēmums, kas gan grūti iedomājams praksē. Proti - piespiedu ietekmēšanas līdzekļa 

piemērošanas pamatu  iespējams konstatēt bez konkrētas personas noskaidrošanas. Tas būtu 

iespējams tikai tad, kad, lai arī konkrēta persona netiek noskaidrota, tomēr ārpus saprātīgām 

šaubām tiek konstatēts, ka tāda ir bijusi un, esot noteiktā veidā saistīta ar juridisko personu, 

tiešām ir darbojusies juridiskās personas vārdā, tās uzdevumā vai arī noziedzīgs nodarījums 

izdarīts nepienācīgas kontroles vai pārraudzības rezultātā.37 Atzīstams, ka dažu nodarījumu 

gadījumā šāda iespējamība ir lielāka, kā citu. Piemēram, kā salīdzinoši reāla šāda iespēja 

varētu tikt saskatīta gadījumos ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai kriminālsodāmu 

nelegālu datorprogrammu izmantošanu juridiskās personas interesēs, kad konkrētas vainīgās 

personas noskaidrošanai var arī nebūt izšķirošas nozīmes. 

 

1.3.  Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu veidi, piemērojamā piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa veida un mēra noteikšana 

1.3.1. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu veidi 

Juridiskais personai piemērojamie PIL veidi noteikti KL 702.pantā, kurā kopš tā 

iekļaušanas KL izmaiņas veiktas divas reizes.  

Tabula nr.2.  

KL 702.panta pirmās un otrās daļas redakcijas laika periodā no 01.10.2005. līdz šim brīdim 

KL pants 01.10.2005.-31.03.2013. 01.04.2013.- 06.04.2016. Spēkā no  07.04.2016. 

70.2pants Juridiskajai personai 

piemērojamo piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļu veidi 

(1) Juridiskajai personai var 

noteikt vienu no šādiem 

piespiedu ietekmēšanas pamata 

līdzekļiem: 

1) likvidācija; 

2) tiesību ierobežošana; 

3) mantas konfiskācija; 

4) naudas piedziņa. 

(2) Juridiskajai personai var 

noteikt šādus piespiedu 

ietekmēšanas papildu līdzekļus: 

1) mantas konfiskācija; 

2) kaitējuma 

atlīdzināšana. 

 

Juridiskajai personai 

piemērojamo piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļu veidi 

(1) Juridiskajai personai var 

noteikt šādus piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļus: 

1) likvidācija; 

2) tiesību ierobežošana; 

3) mantas konfiskācija; 

4) naudas piedziņa. 

(2) Juridiskajai personai var 

piemērot vienu vai vairākus šā 

panta pirmajā daļā paredzētos 

piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļus. Piemērojot 

likvidāciju, citi piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļi netiek 

noteikti. 

 

Juridiskajai personai 

piemērojamo piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļu veidi 

(1) Juridiskajai personai var 

noteikt šādus piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļus: 

1) likvidācija; 

2) tiesību ierobežošana; 

3) mantas konfiskācija; 

4) naudas piedziņa. 

(2) Juridiskajai personai var 

piemērot vienu vai vairākus šā 

panta pirmajā daļā paredzētos 

piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļus. Piemērojot 

likvidāciju, citi piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļi netiek 

noteikti. 

 
37 Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām personām, 

to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā. Grām.: Juridisko personu publiski 

tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 186.-187. lpp. 
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 Redzam, ka sākotnēji likumdevējs bija paredzējis piecus PIL veidus, no kuriem trīs – 

likvidāciju, tiesību ierobežošanu un mantas konfiskāciju – tikai kā pamata PIL, kaitējuma 

atlīdzināšanu – tikai kā papildu PIL, savukārt mantas konfiskāciju – gan kā pamata, gan 

papildu PIL. Veicot KL grozījumus, 2013.gadā kaitējuma atlīdzināšana kā PIL tika izslēgta 

(sīkāk skat. sadaļu par mantisko jautājumu risinājumu) un tika saglabāti četri PIL veidi. Bez 

tam izslēgts to dalījums pamata un papildu PIL, norādot, ka juridiskai personai var vienlaicīgi 

piemērot vairākus PIL, izņemot likvidāciju, kura piemērojama patstāvīgi. 

1.3.2. Likvidācija kā piespiedu ietekmēšanas līdzeklis 

 Likvidācija kā PIL sīkāk reglamentēta KL 703.pantā, kurā izmaiņas veiktas vienu reizi 

Tabula nr.3 

KL 703.panta redakcijas laika periodā no 01.10.2005. līdz šim brīdim 

KL pants 01.10.2005.-31.03.2013. Spēkā no 01.04.2013. 

70.3pants.  Likvidācija 

(1) Likvidācija ir juridiskās personas, tās 

filiāles, pārstāvniecības vai struktūrvienības 

darbības piespiedu izbeigšana. 

(2) Juridiskā persona, tās filiāle, 

pārstāvniecība vai struktūrvienība ir likvidējama 

tikai tajos gadījumos, ja juridiskā persona, tās 

filiāle, pārstāvniecība vai struktūrvienība ir īpaši 

izveidota noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai 

ja ir izdarīts smags vai sevišķi smags 

noziegums. 

(3) Likvidējot juridisko personu, tās filiāli, 

pārstāvniecību vai struktūrvienību, valsts 

īpašumā bez atlīdzības atsavināma visa tās 

īpašumā esošā manta. Nav atsavināma tā manta, 

kas juridiskajai personai nepieciešama, lai 

izpildītu saistības pret darbiniekiem, valsti un 

kreditoriem. 

 

Likvidācija 

(1) Likvidācija ir juridiskās personas 

darbības piespiedu izbeigšana. 

(2) Juridiskā persona ir likvidējama tikai 

tajos gadījumos, ja juridiskā persona ir īpaši 

izveidota noziedzīga nodarījuma izdarīšanai 

vai ja ir izdarīts smags vai sevišķi smags 

noziegums. 

(3) Likvidējot juridisko personu, valsts 

īpašumā bez atlīdzības atsavināma visa tās 

īpašumā esošā manta. 

 

  

Redzams, ka faktiski likvidācijas tiesiskajā regulējumā, kas būtu nozīmīgas nolemjot 

piemērot šo PIL, izmaiņas nav notikušas. Likvidācijas  būtība joprojām ir juridiskas personas 

piespiedu izbeigšana. Tāpat šis PIL joprojām var tik piemērots, konstatējot kādu no diviem 

priekšnoteikumiem : 1) juridiskā persona īpaši izveidota noziedzīga nodarījuma izdarīšanai 

vai 2) izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums. 

Līdz 01.04.2013. analizējamā panta trešajā daļā bija iekļauta arī norāde, ka likvidējot 

juridisko personu nav atsavināma tā manta, kas juridiskajai personai nepieciešama, lai 

izpildītu saistības pret darbiniekiem, valsti un kreditoriem. Šīs norādes svītrošana nenozīmē, 

ka kopš 01.04.2013. darbinieku prasījumi  u.tml. vairs nav respektējami, jo jau kopš 

2006.gada 11.jūlija PIL izpildi reglamentē atsevišķs likums – Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

izpildes likums, kur cita starpā detalizēti reglamentēta kārtība, kādā veicama juridiskās 

personas likvidācija, tajā skaitā darbinieku un kreditoru prasību izskatīšana u.c.  
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1.3.3. Tiesību ierobežošana kā piespiedu ietekmēšanas līdzeklis 

Tiesību ierobežošana kā PIL reglamentēta KPL 704.pantā, kurā izmaiņas arī veiktas trīs 

reizes  (otrie grozījumi šajā pantā gan faktiski spēkā nestājās, jo to noteiktajā spēkā stāšanās 

datumā vienlaicīgi stājās spēkā trešie grozījumi, ar kuriem pants tika izteikts jaunā redakcijā) 

Tabula nr.4 

KL 704.panta redakcijas laika periodā no 01.10.2005. līdz šim brīdim 

 

KL pants 01.10.2005.-31.03.2013. 01.04.2013.- 06.04.2016. Spēkā no  07.04.2016. 

70.4 pants 
 

Tiesību ierobežošana 

 

Tiesību ierobežošana ir tiesību 

atņemšana uz noteikta veida 

uzņēmējdarbību, normatīvajos 

aktos paredzēto atļauju vai 

tiesību atņemšana vai 

aizliegums veikt noteikta veida 

darbību uz laiku no viena gada 

līdz pieciem gadiem. 
 

Tiesību ierobežošana 

(1) Tiesību ierobežošana ir 

noteiktu tiesību vai atļauju 

atņemšana vai tāda aizlieguma 

noteikšana, kas juridiskajai 

personai neļauj izmantot 

noteiktas tiesības, saņemt valsts 

atbalstu vai palīdzību, 

piedalīties valsts vai pašvaldības 

iepirkuma procedūrā, veikt 

noteikta veida darbību uz laiku 

no viena gada līdz desmit 

gadiem. 

(2) Prokurors priekšrakstā 

par piespiedu ietekmēšanas 

līdzekli var piemērot ne vairāk 

par pusi no šā panta pirmajā 

daļā paredzētā maksimālā 

tiesību ierobežošanas laika. 

Tiesību ierobežošana 

(1) Tiesību ierobežošana ir 

noteiktu tiesību vai atļauju 

atņemšana vai tāda aizlieguma 

noteikšana, kas juridiskajai 

personai neļauj izmantot 

noteiktas tiesības, saņemt valsts 

atbalstu vai palīdzību, 

piedalīties valsts vai pašvaldības 

iepirkuma procedūrā, veikt 

noteikta veida darbību uz laiku 

no viena gada līdz desmit 

gadiem. 

 

 

Redzam, ka būtiskas izmaiņas notikušas 2013.gadā, kad, pirmkārt, precizēts tiesību 

ierobežošanas saturs un, otrkārt, kas īpaši būtiski, no pieciem uz desmit gadiem palielināts 

maksimālais šī PIL piemērošanas laiks. Ņemot vērā to, ka pēdējais apstāklis uzskatāms par 

juridisko personu, kurai piemēro PIL, stāvokli pasliktinošu, tam saskaņā ar KL 5.panta trešo 

daļu nav atpakaļejoša spēkā. Tādējādi juridiskajām personām, kurām piemēro PIL par līdz 

01.04.2013. izdarītu noziedzīgu nodarījumu, tiesību ierobežošana kā PIL nevar tikt piemērots 

uz vairāk kā pieciem gadiem. Bez tam jāņem vērā, ka līdz 01.04.2013. šo PIL varēja piemērot 

tikai smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarīšanas gadījumā, kā arī ikvienā gadījumā, ja 

juridiskā persona, tās filiāle, pārstāvniecība vai struktūrvienība ir īpaši izveidota noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanai. 

 

 

1.3.4. Mantas konfiskācija kā piespiedu ietekmēšanas līdzeklis 

Mantas konfiskācija kā PIL reglamentēta KPL 705.pantā, kurā izmaiņas arī veiktas trīs 

reizes, otrie un trešie grozījumi stājās spēkā vienlaicīgi – 01.04.2013.) 

 

Tabula nr.5 

 KL 705.panta redakcijas laika periodā no 01.10.2005. līdz šim brīdim 

KL pants 01.10.2005.-31.03.2013. Spēkā no  01.04.2013. 

70.5pants Mantas konfiskācija 

(1) Mantas konfiskācija ir juridiskās 

personas īpašumā esošās mantas pilnīga vai 

daļēja piespiedu bezatlīdzības atsavināšana 

Mantas konfiskācija 

(1) Mantas konfiskācija ir juridiskās 

personas īpašumā esošās mantas piespiedu 

bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā. 



PIL piemērošana juridiskām personām.  

Tiesu prakse uzņēmējdarbības vides uzraudzībā.  Kriminālteisību joma (2015.-2020.gads)  

 19 

valsts īpašumā, kuru var piemērot kā piespiedu 

ietekmēšanas pamata vai papildu līdzekli. 

(2) Tiesa, nosakot daļēju mantas 

konfiskāciju, konkrēti norāda, kura manta ir 

konfiscējama. 

(3) Nosakot pilnīgu mantas konfiskāciju, 

nav konfiscējama tā juridiskās personas īpašumā 

esošā manta, kas tai nepieciešama, lai izpildītu 

saistības pret darbiniekiem, valsti un 

kreditoriem. 

(4) Var konfiscēt arī juridiskās personas 

īpašumā esošo mantu, kas ir nodota citai 

juridiskajai vai fiziskajai personai. 

 

(2) Tiesa, nosakot mantas konfiskāciju, 

konkrēti norāda, kura manta ir konfiscējama. 

(3) (Izslēgta ar 14.03.2013. likumu) 

(4) Var konfiscēt arī juridiskās personas 

īpašumā esošo mantu, kas ir nodota citai 

personai. 

 

 

 Redzam, ka faktiski mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums KL ir tikai precizēts, 

kā arī no tā izslēgta norāde, kas attiecināma uz šī PIL izpildi un kura reglamentēta īpašā 

likumā. Vērā gan ņemams, ka piemērojot mantas konfiskāciju kā PIL līdz 01.04.2013. to 

varēja piemērot gan kā pamata, gan papildus PIL un tās piemērošanai bija paredzēti papildus 

nosacījumi, par ko tuvāk skatīts 1.3.6. sadaļā.  

Mantas konfiskācija kā PIL nošķirama no īpašās mantas konfiskācijas, kas arī var tikt 

attiecināta uz juridiskas personas mantu. Primāri vienmēr izlemjams jautājums par speciālās 

konfiskācijas piemērošanu, proti, PIL var tikt attiecināts tikai uz tādu mantu, kura nav 

konfiscējama KL VIII2 nodaļas kārtībā. 

 

1.3.5. Naudas piedziņa kā piespiedu ietekmēšanas līdzeklis 

Naudas piedziņa kā PIL reglamentēta KPL 706.pantā, kurā izmaiņas arī veiktas divas 

reizes.  

Tabula nr.6 

 KL 706.panta redakcijas laika periodā no 01.10.2005. līdz šim brīdim 

KL pants 01.10.2005.-31.03.2013. 01.04.2013.- 02.12.2015. Kopš 03.12.2015. 

70.6pants Naudas piedziņa 

(1) Naudas piedziņa 

ir piespiedu piedziņa, kas 

atbilstoši noziedzīgā 

nodarījuma smagumam 

un juridiskās personas 

mantiskajam stāvoklim 

nosakāma vienas līdz 

desmit tūkstošu Latvijas 

Republikā noteikto 

minimālo mēnešalgu 

apmērā sprieduma 

taisīšanas brīdī, norādot 

spriedumā šīs naudas 

piedziņas summu 

Latvijas Republikas 

naudas vienībās. 

(2) Naudas piedziņa, 

kas uzlikta juridiskajai 

personai, maksājama no 

juridiskās personas 

līdzekļiem valsts labā. 

(3) Ja juridiskā 

persona izvairās no 

Naudas piedziņa 

(1) Naudas piedziņa ir naudas 

summa, ko tiesa vai prokurors 

uzliek samaksāt valsts labā 30 

dienu laikā. Naudas piedziņa 

atbilstoši noziedzīgā nodarījuma 

smagumam un juridiskās personas 

mantiskajam stāvoklim nosakāma 

desmit līdz simt tūkstošu Latvijas 

Republikā noteikto minimālo 

mēnešalgu apmērā nolēmuma 

taisīšanas brīdī, norādot 

nolēmumā šīs naudas piedziņas 

summu Latvijas Republikas 

naudas vienībās. Prokurors 

priekšrakstā par piespiedu 

ietekmēšanas līdzekli var 

piemērot ne vairāk kā pusi no šajā 

pantā paredzētā maksimālā 

naudas piedziņas apmēra, 

ievērojot Latvijas Republikā 

noteikto minimālo mēnešalgas 

apmēru brīdī, kad sastādīts 

minētais priekšraksts, un norādot 

 Naudas piedziņa 

(1) Naudas piedziņa ir naudas 

summa, ko tiesa vai prokurors 

uzliek samaksāt valsts labā 30 

dienu laikā šajā pantā noteiktajā 

apmērā. 

(11) Naudas piedziņa atbilstoši 

noziedzīgā nodarījuma 

kaitīgumam un juridiskās 

personas mantiskajam stāvoklim 

nosakāma: 

1) par kriminālpārkāpumu 

— piecu līdz desmit 

tūkstošu Latvijas 

Republikā noteikto 

minimālo mēnešalgu 

apmērā; 

2) par mazāk smagu 

noziegumu — desmit līdz 

piecdesmit tūkstošu 

Latvijas Republikā 

noteikto minimālo 

mēnešalgu apmērā; 

3) par smagu noziegumu 

https://likumi.lv/ta/id/255703-grozijumi-kriminallikuma
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naudas piedziņas 

samaksas, šis piespiedu 

ietekmēšanas līdzeklis 

tiek izpildīts piespiedu 

kārtā. 

 

tajā šīs naudas piedziņas summu 

Latvijas Republikas naudas 

vienībās. 

(2) Naudas piedziņa, kas 

uzlikta juridiskajai personai, 

maksājama no šīs personas 

līdzekļiem. 

(3) Naudas piedziņas samaksu 

attiecīgi tiesa vai prokurors var 

sadalīt termiņos vai atlikt uz 

laiku, kas nav ilgāks par vienu 

gadu no dienas, kad nolēmums 

vai priekšraksts par piespiedu 

ietekmēšanas līdzekli stājies 

likumīgā spēkā. 

(4) Ja naudas piedziņa nav 

samaksāta, piespiedu 

ietekmēšanas līdzeklis tiek 

izpildīts piespiedu kārtā. 

 

— divdesmit līdz 

septiņdesmit piecu 

tūkstošu Latvijas 

Republikā noteikto 

minimālo mēnešalgu 

apmērā; 

4) par sevišķi smagu 

noziegumu — trīsdesmit 

līdz simt tūkstošu Latvijas 

Republikā noteikto 

minimālo mēnešalgu 

apmērā. 

(12) Nolēmuma taisīšanas 

brīdī naudas piedziņas summu 

nolēmumā norāda Latvijas 

Republikas naudas vienībās. 

Prokurors priekšrakstā par 

piespiedu ietekmēšanas līdzekli 

var piemērot ne vairāk kā pusi no 

šajā pantā paredzētā maksimālā 

naudas piedziņas apmēra, 

ievērojot Latvijas Republikā 

noteikto minimālo mēnešalgas 

apmēru brīdī, kad minētais 

priekšraksts sastādīts. 

(2) Naudas piedziņa, kas 

uzlikta juridiskajai personai, 

maksājama no šīs personas 

līdzekļiem. 

(3) Naudas piedziņas samaksu 

attiecīgi tiesa vai prokurors var 

sadalīt termiņos vai atlikt uz 

laiku, kas nav ilgāks par vienu 

gadu no dienas, kad nolēmums 

vai priekšraksts par piespiedu 

ietekmēšanas līdzekli stājies 

likumīgā spēkā. 

(4) Ja naudas piedziņa nav 

samaksāta, piespiedu 

ietekmēšanas līdzeklis tiek 

izpildīts piespiedu kārtā. 

Redzam, ka naudas piedziņas kā PIL būtība grozīta nav, taču ar vairākkārtējiem 

grozījumiem nozīmīgi mainīts naudas piedziņas apmērs, kas var tikt piemērots kā PIL 

juridiskai personai (uzskatāmāk attēlots tabulā nr.7). Ņemot vērā, ka veiktie grozījumi 

konkrētos apstākļos var būt gan labvēlīgi, gan nelabvēlīgi, piemērojot kā PIL naudas 

piedziņu, noteikti vērā ņemams ir noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks. 

 

1.3.6. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošana, veida un mēra noteikšana 

PIL juridiskajām personām var piemērot tiesa un to var darīt arī prokurors, piemērojot 

prokurora priekšrakstu par PIL. Abu šo subjektu kompetence atšķiras gan piemērojamā PIL 

veida, gan mēra izvēlē. Šobrīd saskaņā ar KL 702.panta ceturto daļu prokurors ir tiesīgs 

piemērot prokurora priekšrakstu par PIL piemērošanu, ja izdarīts kriminālpārkāpums, mazāk 

smagu noziegums vai smags noziegums, par kuru paredzēts brīvības atņemšanas sods līdz 

pieciem gadiem. Bez tam prokurors tiesīgs piemērot tikai tiesību ierobežošanu un naudas 

piedziņu. KL nav paredzēts tiesību ierobežošanas maksimālais laiks, kādu var piemērot 
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prokurors, savukārt KL 706.pantā noteikts, ka naudas piedziņu prokurors var piemērot ne 

vairāk kā pusi no maksimālā KL noteiktā apmēra. Laika gaitā prokurora pilnvaras PIL 

piemērošanā tikušas paplašinātas, taču šajā pētījumā tas kā neattiecināms jautājums netiks 

apskatīts. 

Laika gaitā, veicot grozījumus KL ir mainīti PIL veidi, to piemērošanas iespēja dažādas 

kaitīguma pakāpes noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas gadījumā un mēru robežas. 

Salīdzināmā veidā šobrīd esošie PIL attēloti tabulā nr.7. Izmaiņas PIL veidu piemērošanas 

iespējās un apmēros, ņemams vērā, ievērojot KL 5.pantā nostiprinātās atziņas par KL normu 

spēku laikā. 

 

Tabula nr.7 

PIL veidi un mēru robežas no 01.10.2005.  līdz šim brīdim 

PIL veids Izdarītais noziedzīgais nodarījums 

Kriminālpārkāpums Mazāk smags 

noziegums 

Smags 

noziegums 

Sevišķi smags 

noziegums 

Likvidācija + tikai tad, ja 

juridiskā persona 

izveidota noziedzīgu 

nodarījumu 

izdarīšanai 

+ tikai tad, ja 

juridiskā persona 

izveidota 

noziedzīgu 

nodarījumu 

izdarīšanai 

+ + 

Tiesību 

ierobežošana 

    

01.10.2005.-

31.03.2013. 

- 

izņemot, ja  juridiskā 

persona, tās filiāle, 

pārstāvniecība vai 

struktūrvienība ir 

īpaši izveidota 

noziedzīga 

nodarījuma 

izdarīšanai. 

- 

izņemot, ja  

juridiskā persona, 

tās filiāle, 

pārstāvniecība vai 

struktūrvienība ir 

īpaši izveidota 

noziedzīga 

nodarījuma 

izdarīšanai. 

+ (1-5 gadi) + (1-5 gadi) 

kopš 01.04.2013. + (1-10 gadi) 

 

+ (1-10 gadi) 

 

+ (1-10 gadi) + (1-10 gadi) 

Mantas 

konfiskācija 

    

01.10.2005.-

31.03.2013. 

- (kā pamata PIL), 

izņemot, ja  juridiskā 

persona, tās filiāle, 

pārstāvniecība vai 

struktūrvienība ir 

īpaši izveidota 

noziedzīga 

nodarījuma 

izdarīšanai 

+ kā papildu PIL 

naudas piedziņai,  ja 

juridiskā persona 

nodarījuma rezultātā 

guvusi mantisku 

labumu 

- (kā pamata PIL), 

izņemot, ja  

juridiskā persona, 

tās filiāle, 

pārstāvniecība vai 

struktūrvienība ir 

īpaši izveidota 

noziedzīga 

nodarījuma 

izdarīšanai 

+ kā papildu PIL 

naudas piedziņai,  ja 

juridiskā persona 

nodarījuma 

rezultātā guvusi 

mantisku labumu 

+ (kā pamata 

PIL) 

+ kā papildu 

PIL naudas 

piedziņai vai 

tiesību 

ierobežošanai,  

ja juridiskā 

persona 

nodarījuma 

rezultātā guvusi 

mantisku 

labumu 

+ (kā pamata PIL) 

+ kā papildu PIL 

naudas piedziņai 

vai tiesību 

ierobežošanai,  ja 

juridiskā persona 

nodarījuma 

rezultātā guvusi 

mantisku labumu 

kopš 01.04.2013. + + + + 

Naudas 

piedziņa 

    

01.10.2005.-

31.03.2013. 

+ 

1-10 000 MMA 
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01.04.2013.-

02.12.2015. 

+ 

10-100 000 MMA 

kopš 03.12.2015 5-10 000 MMA 10- 50 000 MMA 20 -75 000 

MMA 

30 – 100 000 

MMA 

 

Vispārīgas norādes par to, kādi apstākļi ņemami vērā, nosakot PIL veidu, ietvertas KL 

70.8panta pirmajā daļā. Ja kopumā šis pants kopš tā ieviešanas grozīts vairākkārt reizes, tad 

panta pirmo daļu skārušas tikai pēdējās izmaiņas. Tādējādi līdz pat 06.07.2020. bija paredzēts, 

ka nosakot piespiedu ietekmēšanas līdzekli, tiesa ņem vērā 1) noziedzīgā nodarījuma raksturu 

un 2) radīto kaitējumu. Savukārt sākot no  06.07.2020. spēkā ir norma, kas paredz, ka nosakot 

PIL veidu, ņem vērā 1) noziedzīgā nodarījuma raksturu, 2) radīto kaitējumu un 3) to, vai 

juridiskajai personai iepriekš bijis piemērots piespiedu līdzeklis. Secināms, ka gandrīz visā 

pārskata periodā spēkā bija pirmā norāde. 

Juridiskais personai var piemērot vienu vai vairākus PIL. Ja piemēro kā PIL likvidāciju, 

tad citi PIL nav piemērojami (KL 70.1 panta otrā daļa). Katrs no vairākiem piemērotajiem PIL 

izpildāms patstāvīgi (KL 70.8 panta trešā daļa). 

Vispārīgas norādes par to, kādi apstākļi ņemami vērā, nosakot PIL veidu, ietvertas KL 

70.8panta otrajā daļā. Sākotnēji bija noteikts, ka, nosakot PIL mēru, tiesai jāņem vērā  

1) juridiskās personas faktiskā rīcība; 

2) fiziskās personas statuss juridiskās personas institūcijā; 

3) juridiskās personas darbību raksturs un sekas; 

4) pasākumi, ko juridiskā persona veikusi, lai novērstu jaunu noziedzīgu nodarījumu 

izdarīšanu; 

5) juridiskās personas lielums, nodarbošanās veids un finansiālais stāvoklis. 

Savukārt kopš 01.04.2013. KL kā apstākļi, kas ņemami vērā, nosakot PIL mēru, norādīti: 

1) juridiskās personas faktiskā rīcība; 

2) juridiskās personas darbību raksturs un sekas; 

3) pasākumi, ko juridiskā persona veikusi, lai novērstu noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanu; 

4) juridiskās personas lielums, nodarbošanās veids un finansiālais stāvoklis; 

5) pasākumi, ko juridiskā persona veikusi, lai atlīdzinātu nodarīto zaudējumu vai 

novērstu radīto kaitējumu; 

6) vai juridiskā persona ir izlīgusi ar cietušo. 

 

Norādes par to, kā tieši nosakāms PIL, gadījumos, ja izdarīti vairāki noziedzīgi nodarījumi, 

KL tika iekļautas tikai ar 29.10.2015. likumu, kurš stājās spēkā 03.12.2015. Ar to KL 

70.8.pants tika papildināts ar jaunām šī panta daļām.  

Nosakot PIL par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, par nevienu no kuriem PIL vēl 

nav noteikts, jāvadās pēc šādas darbības shēmas :  
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Arī nosakot galīgo  PIL kopumu situācijā, kad ir vairāki nolēmumi par PIL piemērošanu , 

jāvadās pēc tādas pat darbības shēmas, ievērojot tikai vienu atšķirību, proti, šādā gadījumā 

naudas piedziņas var tikt tikai pilnībā vai daļēji saskaitītas. 

 

1.4. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas noilgums 

PIL piemērošanas noilgums sākotnēji KL tekstā nebija reglamentēts, līdz ar 15.05.2014. 

grozījumiem KL tika papildināts ar jaunu – 70.9.pantu, kurā noteikts gan PIL piemērošanas, 

gan PIL izpildes noilgums. Attiecībā uz PIL piemērošanas noilgumu norādīts, ka to aprēķina 

no dienas, kad izdarīts noziedzīgs nodarījums, līdz brīdim, kad juridiskajai personai paziņo 

par procesa par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu uzsākšanu. Noilguma termiņi 

noteikti identiski kā fiziskajai personai (KL 56.panta pirmā daļa un 57.pants), t.i.  

1) divi gadi no kriminālpārkāpuma izdarīšanas dienas; 

2) pieci gadi no mazāk smaga nozieguma izdarīšanas dienas; 

3) desmit gadi no smaga nozieguma izdarīšanas dienas; 

4) piecpadsmit gadi no sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas dienas, izņemot 

noziegumu, par kuru saskaņā ar likumu var piespriest mūža ieslodzījumu; 

5) divdesmit gadi no smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas dienas, ja 

noziegums bijis vērsts pret nepilngadīgas personas tikumību un 

dzimumneaizskaramību, izņemot noziegumu, par kuru saskaņā ar likumu var piespriest 

mūža ieslodzījumu. 

Šobrīd spēkā esošās KL normu redakcijas PIL piemērošanas lietās īpaši liek pievērst 

uzmanību diviem aspektiem. Proti, noilguma beigu termiņa nošķiršanai attiecībā uz fizisko 

personu, kura pieņemami izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, un juridisko personu. Ja fiziskai 

personai tas saskaņā ar KL 57.pantu tiek skatīts līdz apsūdzības izsniegšanai (saskaņā ar KPL 

Nosaka PIL atsevišķi par katru noziedzīgo nodarījumu

Nosaka PIL kopumu

ja viens no 
piemērotajiem 

PIL ir likvidācija 
- citi PIL tiek 
tajā ietverti

ja neviens no piemērotajiem PIL nav likvidācija

dažādi PIL 
veidi tiek 
piemēroti 
vienlaikus

vienādam PIL veidam jānosaka galīgais apmērs

naudas piedziņas ietver vieglāko smagākajā vai arī pilnīgi vai 
daļēji tās saskaita

ja nosaka tiesa - kopējais 
naudas piedziņas apmērs drīkst 

pārsniegt maksimālo PIL 
apmēru, kāds paredzēts par 

smagāko no izdarītajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, 

bet ne vairāk kā par pusi no 
maksimālā naudas piedziņas 
apmēra, kāds paredzēts par 

smagāko no izdarītajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem

ja piemēro prokurors -
kopējo naudas piedziņas 
apmēru nedrīkst noteikt 
lielāku par maksimālo 

naudas piedziņas apmēru, 
kāds paredzēts par smagāko 

no izdarītajiem 
noziedzīgajiem 
nodarījumiem

tiesību 
ierobežojumus 
pilnīgi saskaita
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59.pantu tas notiek tad, kad pierādījumu apjoms ir tik liels, ka prokuroram nav šaubu, ka šī 

persona izdarījusi konkrēto noziedzīgo nodarījumu un tā ir kriminālvajāšanas uzsākšana), tad 

juridiskai personai tas ir brīdis, kad tiek pieņemts lēmums pret viņu uzsākt procesu PIL 

piemērošanai (pietiekamais pierādījumu apjoms – visticamāk ka pastāv PIL piemērošanas 

pamats). Jāapzinās, ka, ja PIL piemērošanas process notiek vienlaicīgi ar procesu pret fizisko 

personu, tad noilgumi katrai no tām var iestāties ar nozīmīgu laika nobīdi. Otrkārt, KL 

57.panta 1.1 un trešajā daļā paredzētā fiziskas personas kriminālatbildības noilguma termiņa 

aprēķināšanas īpatnības, saskaņā ar KL 70.9 pantu uz PIL piemērošanas noilgumu nav 

attiecināmas. 

 

1.5. Mantisko jautājumu risinājums piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskām 

personām piemērošanas procesos 

Saskaņā ar KPL 6.nodaļu kriminālprocesā atrisināmie mantiskie jautājumi ir 1) ar 

noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšana, 2) rīcība ar noziedzīgi iegūta mantu un 

3) procesuālo izdevumu segšana. Bez tam KPL 6.nodaļā reglamentēts arī kriminālprocesa 

rezultātā atrisināmo mantisko jautājumu nodrošināšanas līdzeklis – aresta uzlikšana mantai. 

Turpmāk sniegts neliels ieskats to mantisko jautājumu tiesiskā regulējumā, kas attiecas uz PIL 

piemērošanas procesu. 

1.5.1. Kaitējuma kompensācija un juridiskā persona kriminālprocesā 

 Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo KPL, kurš ir vienīgais krimināltiesiskās jomas 

normatīvais akts, kur šobrīd reglamentēta kompensācija kā krimināltiesisko attiecību 

risinājuma elements, redakciju kompensācijas samaksas pienākumu juridiskai personai var 

uzlikt tikai vienā gadījumā, proti, ja tai “piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis” (KPL 

353.panta 1.daļas 3.punkts).  

Šāds risinājums ir spēkā kopš 2013.gada 1.aprīļa. Pirms tam kompensācijas segšanas 

attiecināšana uz juridisku personu nebija saistīta ar faktu, ka šai personai jābūt piemērotam 

piespiedu līdzeklim. Šis jautājums tika risināts ar divu veida institūtiem. Kā jau norādīts, KL 

bija paredzēts PIL veids – kompensācijas segšana. Tas gan bija noteikts kā papildu PIL, ko  

varēja piemērot, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ir radīts būtisks kaitējums vai izraisītas 

smagas sekas (KL 70.2.panta sestā daļa (redakcijā līdz 31.03.2013)). Savukārt KPL bija 

noteikts, ka kompensācijas samaksāšanas pienākumu var uzlikt „juridiskajai personai, ja tās 

lietā par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā atzīta fiziskā persona, kura šo nodarījumu 

izdarījusi, rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas 

loceklis, balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās uzdevumā vai 

pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā, vai īstenodama kontroli juridiskās personas 

ietvaros, vai būdama juridiskās personas dienestā” (KPL 353.panta pirmās daļas 3.punkts 

(redakcijā līdz 31.03.2013).  Ar 14.03.2020. likumiem par grozījumiem KL un KPL no KL 

tika izslēgts tāds piespiedu līdzeklis juridiskai personai kā kompensācijas samaksas 

pienākums, savukārt KPL norma par kompensācijas samaksas pienākumu tika izteikta 

redakcijā, kāda spēkā šobrīd.  Līdz ar to nevis tika novērsta dublēšanās, izslēdzot attiecīgo 

jautājumu no KL vai KPL,  bet tika noteikts, ka kompensācijas samaksas pienākums 

juridiskajai personai ir tikai tad, ja tai piemēro piespiedu līdzekli. Tādējādi, situācijās, kad tas 
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netiek darīts, kompensācijas samaksas pienākumu uz juridisko personu vairs attiecināt 

nevar38. 

Visai interesants un KPL nenoregulēts ir jautājums par kompensācijas segšanas 

pienākuma sadali vienā kriminālprocesā starp fizisko personu, kura atzīta par vainīgu 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, un juridisko personu, kurai tiek piemērots PIL. KPL 

353.pantā, kurā noteikts kompensācijas samaksas pienākums, atbildības veids ir konkretizēts 

tikai gadījumā ar kompensācijas pienākumu, kas attiecināts uz nepilngadīgo un viņa vecākiem 

(subsidiārā atbildība). Taču gan attiecībā uz fizisko personu, gan attiecībā uz juridisko 

personu noteikts, ka viņiem šādu pienākumu var uzlikt, nekonkretizējot, kā tas sadalāms. 

Tiesību doktrīnā atzīts un arī judikatūrā nostiprinājusies atziņa, ka vairākām fiziskām 

personām, kuras kopā izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, iestājas solidārā atbildība39. 

Attiecībā uz juridiskas personas un fiziskas personas atbildības sadali kompensācijas 

segšanā kriminālprocesā judikatūrā līdz šim atziņas nav paustas. KPL  353.panta pirmā daļa 

paredz, ka pienākumu samaksāt kompensāciju cietušajam kriminālprocesā var uzlikt gan 

fiziskai (353.panta pirmās daļas 1.-2.1 punkts), gan arī juridiskai (353.panta pirmās daļas 

3.punkts) personai.  

Tas faktiski nozīmē, ka Latvijā paredzēta plašāka cietušo aizsardzība, kā pieprasa, 

piemēram, Padomes Pamatlēmuma 2001/220 par cietušo statusu kriminālprocesā40  un to 

aizstājošās Direktīvas 2012/29/ES41 normas. Eiropas Savienības Tiesa lietā C-79/1142, 

sniedzot vērtējumu Pamatlēmuma 2001/220 par cietušo statusu kriminālprocesā 9.panta 

1.punktam, proti, atbildot uz jautājumu, vai šī tiesību norma pieļauj nošķirt fiziskas un 

juridiskas personas, runājot par cietušā tiesībām saņemt kompensāciju par kaitējumu, kas tam 

radies šī noziedzīgā nodarījuma dēļ, atbildēja apstiprinoši. Eiropas Savienības Tiesa uzsvēra, 

ka Pamatlēmums principā nodrošinot cietušajam tiesības uz atlīdzību kriminālprocesā saistībā 

ar “darbību vai bezdarbību, kas ir kādas dalībvalsts krimināltiesību pārkāpums” un kas ir 

“tieši” izraisījusi kaitējumu. Konkrētajā gadījumā juridiskās personas atbildība esot 

“administratīva”, “netieša” un “pakārtota” un atšķiroties no tās fiziskās personas 

kriminālatbildības, kura ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, kas tieši ir izraisījis kaitējumu un 

kurai var tikt lūgts atlīdzināt zaudējumus kriminālprocesā.43  

KPL likumdevējs paredzējis tādu regulējumu, kurš pēc būtības atbilst minētajā lietā 

paustajai ģenerāladvokātes E. Šarpstones Pamatlēmuma normu interpretācijai. Tas ir, 

ģenerāladvokāte norādīja, ka Pamatlēmuma 9.panta 1.punkts aizsargā noziedzīgās darbībās 

cietušos, uzliekot dalībvalstīm pienākumu pieņemt noteikumus, lai cietušie saprātīgā laika 

posmā kriminālprocesa ietvaros varētu saņemt kompensāciju.44 Lai arī Pamatlēmums neliek 

dalībvalstīm ieviest juridiskas personas kriminālatbildības jēdzienu, ja tas iepriekš nav ietilpis 

to tiesību sistēmā, gadījumā, ja šāda atbildība pastāv, pat ja tā ir “administratīva”, kā tas bija 

 
38 Sīkāk skat. Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām 

personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā. Grām.: Juridisko personu 

publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 202. lpp. 
39 Skat., piemēram, Augstākās tiesas 2019.gada 25.marta  spriedums lietā SKK-51/201 

(ECLI:LV:AT:2019:0325.11518000617.3.L)  3.2.punkts 
40 Padomes Pamatlēmums 2001/220/TI par cietušo statusu kriminālprocesā. Pieņemts 15.03.2001.; Zaudē spēku 

15.12.2012. 
41 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 

aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI. Pieņemta 25.10.2012. 
42 EST 12.07.2012. spriedums lietā C-79/11 Giovanardi u.c. 
43 EST 12.07.2012. spriedums lietā C-79/11 Giovanardi u.c., 47.-48.punkts. 
44 EST Ģenerāladvokātes Eleonoras Šarpstones 15.05.2012. secinājumi lietā C-79/11 Giovanardi u.c., 39.punkts. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0325.11518000617.3.L
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izskatāmās lietas ietvaros, ir jānodrošina cietušā aizsardzība atbilstoši Pamatlēmuma 9.panta 

1.punktam.45 Dalībvalstīm esot jānodrošina, ka cietušajam ir tiesības iesniegt prasību par 

pienācīgu kaitējuma kompensāciju pret attiecīgo apsūdzēto, tas attiecas arī uz juridiskām 

personām, neraugoties uz to, ka atbildība par šādu darbību var būt kvalificēta kā “netieša un 

pakārtota” un/vai “administratīva”.46 

KPL paredzētas tiesības saņemt kaitējuma kompensāciju no juridiskās personas, 

neraugoties uz to, ka tāpat kā minētajā EST lietā tās darbība ir netieša un pakārtota fiziskās 

personas noziedzīgajai rīcībai, kā arī juridiskai personai tiek piemērots PIL, nevis tā tiek 

saukta pie kriminālatbildības. Papildus tam, būtiski, ka arī Latvijā juridiskas personas 

atbildības galvenais pamats ir apstāklis, ka fiziska persona ir izdarījusi prettiesisku darbību, 

citiem vārdiem, ja netiek izdarīta (noziedzīga) darbība, nevar iestāties attiecīgās juridiskās 

personas atbildība.47 Tādējādi jāpievienojas ģenerāladvokātes E. Šarpstones secinājumam, ka 

gadījumā, kad juridiska persona saucama pie atbildības tāpat kā fiziska persona, vēl jo vairāk, 

ja Kriminālprocesa likums jau paredz tiesības cietušajam saņemt kaitējuma kompensāciju no 

juridiskās personas, tad procesā, kurā tiek lemts kā par fiziskās, tā arī juridiskās personas 

atbildību, efektīvai cietušā tiesību aizsardzībai, kompensācija piedzenama gan no fiziskas, gan 

juridiskas personas. 

Ieskatoties Civillikumā, redzam, ka Civillikuma 1669.pants paredz, ka saistību 

kopparādnieki, par kādiem būtu uzskatāms apsūdzētais un juridiskā persona, kuras interesēs, 

labā, nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā noziedzīgais nodarījums izdarīts, atbild 

vai nu dalīti vai arī nedalīti. Savukārt Civillikuma 1675.pants konkretizē, ka vairākas 

personas, kuras kopīgi izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, atbild solidāri par zaudējumu, kas 

ar to nodarīts. Augstākā tiesa, atsaucoties gan uz doktrīnu, gan arī jau esošo judikatūru, ir 

norādījusi, ka par zaudējumiem, kas nodarīti ar noziedzīgu nodarījumu solidāri atbild vairāki 

tā izdarītāji un arī līdzdalībnieki (organizētāji, uzkūdītāji un atbalstītāji).48 Saskaņā ar 

Krimināllikuma 20.panta pirmo daļu līdzdalībnieki, tāpat kā juridiskā persona pret kuru 

notiek process PIL piemērošanai, nav tiešie noziedzīga nodarījuma izdarītāji. Papildus tam, 

šajā pašā nolēmumā Augstākā tiesa arī uzsver, ka priekšnoteikums solidāras atbildības 

piemērošanai ir vairāku personu notiesāšana par vienu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar 

kopīgiem nodomiem.49 PIL piemērošana, atbilstoši Krimināllikuma 70.1 pantam, juridiskai 

personai var notikt tikai par tādu noziedzīgu nodarījumu, kuru tās interesēs, labā vai tās 

nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā paveikusi fiziskā persona.50 Tādējādi ne 

vien attiecībā uz līdzizdarītājiem un līdzdalībniekiem, bet arī juridiskajām personām, kurām 

piemēro PIL, būtu attiecināms noteikums par nedalītu, tas ir, solidāru atbildību. 

 
45 Ibid., 47.-48.punkts. 
46 Ibid., 51.-54.punkts. 
47 EST Ģenerāladvokātes Eleonoras Šarpstones 15.05.2012. secinājumi lietā C-79/11 Giovanardi u.c., 35.punkts. 
48 Augstākās tiesas 2019.gada 30.maija spriedums lietā SKC-242/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0530.C20098217.8.S), 8.2.punkts. Attiecībā uz šo spriedumu gan varētu diskutēt, vai tiešām 

apskatītajā lietā visas personas ir piedalījušās viena (vienota) noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, ko ļauj apšaubīt 

to darbību dažādā kvalifikācija, tomēr tas neietekmē pašu atziņu par solidāru atbildību būtību. 
49 Ibid. Nolēmumā ietvertās atziņas citētas no Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā daļa. Saistību 

tiesības. Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Mans Īpašums, 1998, 166.lpp; 

Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 84.lpp 
50 Augstākās tiesas 2019.gada 25.aprīļa lēmums lietā SKK-33/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0425.12812000713.2.L)  

33.punkts. 

https://tis.ta.gov.lv/tisreal?Form=TEMPLATEEDIT&task=new&tasktwo=newtemplfromoriginal&fileid=68534788
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:AT:2019:0425.12812000713.2.L
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Pie šādas atziņas nonācis arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors G. 

Kūtris, skaidrojot, ka gadījumā “[j]a vienā kriminālprocesā ir gan fiziskā persona, kura atzīta 

par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, gan juridiskā persona, kurai piemērots 

piespiedu ietekmēšanas līdzeklis, un šajā procesā ir pieteikta arī kaitējuma kompensācija, 

kompensācijas maksāšanas pienākums būtu risināms pēc principa – solidāri, proti, kā jebkurā 

citā procesā, kur cietušajam kaitējumu radījušas vairākas personas. Protams, ja vien tiesa 

nesaskata pamatu citādai kompensācijas maksāšanas pienākuma sadalīšanai.”51 Piebilstams, 

ka ja konkrēta kriminālprocesa iztiesāšanas gaitā tiek secināts, ka atlīdzinājums no juridiskas 

personas jau piedzīts iepriekš cita procesa (administratīvā, civilprocesuālā) ietvaros, tad tas 

skaidri norādāms nolēmumā, pamatojot, kāpēc atkārtoti kompensācija no juridiskas personas 

netiek piedzīta. 

1.5.2. Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskām 

personām piemērošanas procesā 

Atzīstams, ka attiecībā uz noziedzīgi iegūtu mantu nekādu īpatnību PIL piemērošanas 

nav. Arī šajos procesos manta var tikt atzīta par noziedzīgi iegūtu un attiecīgi atdota 

īpašniekam vai konfiscēta tieši tādā pat veidā kā procesos pret fiziskām personām. Tas, kas ir 

manta, kura pakļaujama t.s. īpašajai mantas konfiskācijai, ir nosakāms atbilstoši KL 

VIII2 nodaļas normām. Tajā skaitā atbilstoši KL 70.11 panta 1.daļai par noziedzīgi iegūtu 

atzīstama manta, kas pie juridiskas personas nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā. 

Ņemot vērā to, ka PIL piemērošanas pamats ir juridiskas personas labā vai interesēs izdarīts 

noziedzīgs nodarījums, t.s. mantisko noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas gadījumā ir ļoti 

iespējams, ka pie juridiskās personas nonākusi kāda noziedzīgi iegūta manta.  Līdz ar to, 

saskaņā ar KL 70.11 panta ceturto daļu, šī manta, kā arī tās izmantošanas rezultātā gūtie augļi 

ir konfiscējami, ja vien noziedzīgi iegūtā manta nav atdodama īpašniekam. Tāpat uz juridisko 

personu saskaņā ar KL attiecināma t.s. aizstājēmantas konfiskācija saskaņā ar 1) KL 

70.14.panta trešo daļu – “Ja personai piemērota noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija, 

konfiscējamo mantu var aizstāt ar finanšu līdzekļiem šīs mantas vērtībā” un 2) KL 70.14.panta 

otro daļu un ceturtās daļas 1.pkt., t.i., ja noziedzīgi iegūta manta ir atsavināta, iznīcināta, 

noslēpta vai nomaskēta un to nav iespējams konfiscēt, var piedzīt konfiscējamās mantas 

vērtību, savukārt ja noziedzīgi iegūtu mantu nav iespējams konfiscēt, jo tā ir atsavināta, 

iznīcināta, noslēpta vai nomaskēta, un noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai nav citas 

mantas, uz kuru vērst piedziņu, konfiscēt var mantu, ko persona pēc noziedzīga nodarījuma 

uzsākšanas atsavinājusi citai personai bez maksas vai par vērtību, kas ir būtiski zemāka vai 

būtiski augstāka nekā tirgus vērtība.  

Jautājums par noziedzīgi iegūtās mantas un tās aizstājējmantas konfiskāciju ir risināms 

pirms jautājuma par kompensāciju (jo iespējams, atdodot noziedzīgi iegūto mantu cietušajam, 

kompensācijas pieteikuma uzturēšana nebūs aktuāla vispār vai arī būs samazināms 

kompensācijas apjoms), tāpat kā pirms jautājuma par PIL, īpaši mantas konfiskācijas kā PIL 

vai likvidācijas piemērošanas. Jāapzinās, ka PIL mantas konfiskācija un arī likvidācija, kas 

cita starpā paredz visas mantas bezatlīdzības pārņemšanu valstij, attiecināma uz mantu, kura 

nav noziedzīgi iegūta. Tādējādi visupirms no juridiskās personas mantas ir apzināma 

 
51 Kūtris G. Komentārs Kriminālprocesa likuma 353.pantam. Grām.: Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa. 

Zin. monogrāfija prof. K. Stradas-Rozenbergas zin. red. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019, 944.lpp. 



PIL piemērošana juridiskām personām.  

Tiesu prakse uzņēmējdarbības vides uzraudzībā.  Kriminālteisību joma (2015.-2020.gads)  

 28 

noziedzīgi iegūtā vai tās aizstājējmanta, kura atdodama īpašniekam vai konfiscējama saskaņā 

ar KL VIII2 nodaļas normām, un pēcāk risināmi pārējie mantiskie jautājumi, tajā skaitā PIL 

piemērošana. 

Process, kādā manta tiek atzīta par noziedzīgi iegūtu, lemts par tās atdošanu vai 

konfiskāciju nekādā veidā neatšķiras no kārtības pret fizisku personu un reglamentēts KPL 27. 

un 59.nodaļās. 

 

1.5.3. Procesuālo izdevumu piedziņa no juridiskās personas piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļu juridiskām personām piemērošanas procesā 

KPL 368.pantā, kurā reglamentēta procesuālo izdevumu piedziņa kriminālprocesā tieši 

nav ietverta neviena norāde attiecībā uz juridisko personu, kurai tiek piemērots PIL. KPL 

368.panta pirmajā daļā kā subjekts, kam var tikt uzlikts procesuālo uzdevumu segšanas 

pienākums minēts vien notiesātais (nepilngadīga notiesātā gadījumā – arī viņa vecāki vai 

aizbildņi). Tajā pat laikā pārējās panta daļas ļauj noprast, ka likumdevējs nav vēlējies 

juridisko personu PIL piemērošanas procesā pilnībā izslēgt no procesuālo izdevumu samaksas 

pienākuma. Uz to netieši norāda, piemēram, šī panta septītajā daļā paredzētais, ka procesuālo 

izdevumu piedziņu nosaka arī prokurors, ja kriminālprocesu pabeidz, sastādot priekšrakstu 

par piespiedu ietekmēšanas līdzekli. Ņemot vērā, ka procesa veikšana pret juridisko personu 

var būt saistīta ar KPL 367.pantā norādīto procesuālo izdevumu rašanos, nav nekāda objektīva 

pamata atzīt, ka tie nebūtu piedzenami no juridiskas personas. 

Ja kriminālprocess noris vienlaicīgi pret juridisko un fizisko personu, tad amatpersonai, 

kura pabeidz kriminālprocesu uz nereabilitējoša pamata (tiesai vai prokuroram) jālemj par šo 

izdevumu piedziņas sadalījumu starp attiecīgo fizisko juridisko personu atbilstoši KPL 

368.panta otrās daļas norādēm, vārdu “notiesātais” tulkojot paplašināti un attiecinot to arī uz 

juridisko personu, kam piemērots PIL. 

 
 

1.5.4. Aresta uzlikšana juridiskas personas mantai piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

juridiskām personām piemērošanas procesā 

Aresta uzlikšana juridiskās personas mantai iespējamība un procesuālā kārtība nav 

atšķirīga no aresta uzlikšanas mantai jebkurā citā procesā. Ir tikai viena īpatnība – proti, PIL 

piemērošanas procesā kā papildus apstāklis nepieciešamība arestēt juridiskās personas mantu 

norādīta arī naudas piedziņas, mantas konfiskācijas un likvidācijas kā PIL izpildes 

nodrošināšana. Tādējādi PIL procesos arestu juridiskās personas mantai var uzlikt visos KPL 

361.panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajos gadījumos, t.i. lai nodrošinātu 

1) procesuālo izdevumu un cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu,  

2) iespējamo noziedzīgi iegūtas mantas atdošanu pēc piederības īpašniekam vai 

likumīgajam valdītājam,  

3) iespējamo noziedzīgi iegūtas mantas, līdzekļu, ko persona guvusi, realizējot šādu 

mantu, noziedzīgi iegūtās mantas izmantošanas rezultātā gūto augļu vai ar 

noziedzīgu nodarījumu saistītās mantas konfiskāciju, 

4) iespējamo mantas īpašās konfiskācijas aizstāšanu KL noteiktajos gadījumos,  
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5) tādas mantas piedziņu, kuras izcelsme ir noziedzīga nodarījuma atklāšanai 

izmantoti valsts līdzekļi, 

6) iespējamo likvidāciju, vai naudas piedziņu, vai mantas konfiskāciju. 

Arests mantai saskaņā ar KPL 361.panta trešo daļu pirmstiesas procesā uzliek ar 

procesa virzītāja lēmumu, ko apstiprinājis izmeklēšanas tiesnesis, savukārt iztiesāšanas laikā – 

ar tiesas lēmumu. Saskaņā ar šī paša panta piekto daļu lēmumā par aresta uzlikšanu mantai 

jānorāda, kādam nolūkam un kam piederošai mantai tiek uzlikts arests, bet, ja ir zināms 

risināmo mantisko jautājumu apmērs, — arī nepieciešamā nodrošinājuma summa. Neskatoties 

uz to, ka KPL 473.pantā lēmums par aresta uzlikšanu mantai nav minēts kā tāds, kurš noteikti 

būtu jāpieņem apspriežu telpā un jānoformē atsevišķa lēmuma formā, tomēr, ņemot vērā, ka 

šajā lēmumā detalizēti norādāmi gan nolūks, kādam piemēro arestu mantai, gan konkrēta 

manta, kura tiek arestēta, šāda – atsevišķa lēmuma forma un tā pieņemšana ārpus tiesas sēžu 

zāles būtu ieteicama. 

Uzliekot arestu juridiskās personas mantai, nosakot tā apmēru un rīcību ar to aresta 

laikā, būtiski apzināties, ka liegums rīcībai ar mantu (naudas līdzekļiem kontos, darbībā 

izmantotie transportlīdzekļi un citi objekti u.c.) var būtiski apgrūtināt juridiskas personas 

darbību vai pat izsaukt tās darbības neiespējamību, proti, nespēju izmaksāt algas, izpildīt 

līgumsaistības u.tml.  Likumdevējs šobrīd nav sniedzis nekādas norādes kaut vai par 

minimālo mantas apjomu, kāds nebūtu pakļaujams arestam, jo KPL 1.pielikums vairāk 

attiecināms uz fiziskām personām. Tādējādi katrā konkrētā gadījumā uzliekot arestu mantai, 

nosakot arestētās mantas apmēru un konkretizējot pieļaujamo rīcības modeli ar arestēto 

mantu, rūpīgi izvērtējama šī piespiedu pasākuma nepieciešamība, samērība un lietderīgums. 

Kā mēraukla arī šajā gadījumā izmantojams KPL 1.pantā noteiktais, ka kriminālprocess jāveic 

bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē. 

 

 

1.6.  Procesa uzsākšanas un veikšanas vispārīgie noteikumi pret juridisko personu 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai 

Procesuālā kārtība kriminālprocesa uzsākšanai pret juridisko personu noteikta KPL 

439.pantā un pats lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas juridiskajai 

personai procesa uzsākšanu reglamentēts KPL 439.1.pantā. KPL 439.pants grozīts četras 

reizes, arvien paplašinot iespējas gan uzsākt procesu pret juridisko personu, neesot vispārējā 

kārtībā veiktam procesam, gan arī izdalīt šo procesu atsevišķā lietvedībā. Grozījumu detalizēts 

apskats šī pētījuma ietvaros nav lietderīgs, jo visai maz saistāms ar tiesu prakses tālāku 

apskatu. Tomēr atsevišķiem aspektiem ir pievēršama uzmanība, par ko arī tiks norādīts pie 

attiecīgā jautājuma. 

 

1.6.1. Procesa piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskai personai 

obligātums 

Lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas procesa uzsākšanu šobrīd, 

saskaņā ar KPL 439.panta pirmo daļu, atbildīgajai amatpersonai ir jāpieņem tiklīdz 

kriminālprocesa gaitā ir noskaidrots, ka, visticamāk, ir pamats piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa piemērošanai. Šīs normas formulējums liecina par to, ka procesa virzītājam, 



PIL piemērošana juridiskām personām.  

Tiesu prakse uzņēmējdarbības vides uzraudzībā.  Kriminālteisību joma (2015.-2020.gads)  

 30 

konstatējot pamatu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai juridiskai personai, ir nevis 

piešķirtas tiesības izlemt procesu pret juridisko personu uzsākt vai nē, bet gan noteikts 

obligāts rīcības modelis – procesa uzsākšana.  

To apliecina arī viedoklis, ko paudusi attiecīgo KPL grozījumu tapšanā iesaistīta 

persona : “KPL 439.pantam tika izstrādāta  jauna redakcija, kas tā pirmajā daļā ietvēra jaunu 

pieeju, proti, ja kriminālprocesa gaitā ir noskaidrots, ka, visticamāk, ir pamats piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai, procesa virzītājs pieņem motivētu lēmumu par to, ka tiek 

uzsākts process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai. Tātad 

kopš 2013.gada 1.aprīļa vairs nepastāv procesa virzītāja izvēles brīvība attiecībā uz procesa 

par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai uzsākšanu, proti, 

konstatējot Krimināllikumā noteikto pamatu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai 

juridiskajai personai, procesa virzītājam ir obligāti jāuzsāk process  piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai. Šāda pieeja atbilst arī KPL 6.pantā definētajam 

kriminālprocesa obligātuma pamatprincipam.”52 

Tādējādi, neskatoties uz šādai pieejai izteikto kritiku53, tā šobrīd būtu respektējama, kas 

neliedz turpināt diskusiju par nepieciešamību pāriet uz lietderības principu attiecībā uz t.s. 

juridisko personu procesiem. Šobrīd, kad lietderības apsvērumi nav izvērtējami un ņemami 

vērā, var veidoties situācijas, kur kriminālprocess tiek veikts, resursi izmantoti situācijā, kurā 

tas nav nepieciešams, piemēram, pret juridiskām personām, kuras ir maksātnespējīgas, ir 

likvidācijas procesā  utt.  

 

1.6.2.  Procesa piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskai personai 

uzsākšana  

Saskaņā ar KPL 39.nodaļā un īpaši KPL 439.pantu noteikto process PIL piemērošanai 

juridiskajai personai uzsākšanu raksturo šādi būtiski aspekti : 

1. tas tiek uzsākts, tiklīdz noskaidrots, ka visticamāk ir pamats piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa piemērošanai,  

2. par tā uzsākšanu procesa virzītājs pieņem motivētu lēmumu, par kura pieņemšanu 

procesa virzītājs paziņo attiecīgajai juridiskajai personai, nosūtot lēmuma kopiju, kā arī 

informējot par tās tiesībām un pienākumiem. 

3. tas tiek uzsākts jau uzsākta kriminālprocesa ietvaros, izņemot divas situācijas, kad tas 

var tikt uzsākts arī neesot kriminālprocesam, t.i. 

a. kriminālprocesu atteikts uzsākt vai kriminālprocess pabeigts, pamatojoties uz 

nereabilitējošiem apstākļiem; 

b.  ir reāla iespēja, ka ārpus Latvijas teritorijas izdarīts noziedzīgs nodarījums 

Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas interesēs, labā vai tās 

nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā. 

 
52 Sīkāk skat. Gratkovska I. Juridiskajām personām piemērojamo piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

kriminālprocesuālā regulējuma attīstība. Grām: Kriminālprocesa likumam-10. Pagātnes mācības un nākotnes 

izaicinājumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015., 419.lpp. 
53 K.Strada-Rozenberga Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskām personām piemērošanas process un tā 

aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā// Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā, LU 73.konferences 

rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015., 120.lpp.; Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. 

Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām personām, to piemērošanas process un tā aktuālās 

problēmas Latvijas kriminālprocesā. Grām.: Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas 

Vēstnesis, 2018., 190-191. lpp. 
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4. to var uzsākt tikai pirmstiesas procesa laikā. 

Būtiski atgādināt jau norādīto, ka saskaņā ar KL 70.9.pantu procesā par piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu noilguma termiņu aprēķina no dienas, kad izdarīts 

noziedzīgs nodarījums, līdz brīdim, kad juridiskajai personai paziņo par procesa par piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu uzsākšanu. 

Lēmums par PIL piemērošanas uzsākšanu ir viens no šī procesa nozīmīgākajiem 

dokumentiem54.  Tā saturā iekļaujamās īpašas norādes redzamas KPL 439.1 panta pirmajā 

daļā. Papildus vispārīgajām nolēmumos iekļaujamām prasībām saskaņā ar šo normu lēmumā 

par PIL piemērošanas procesa uzsākšanu  procesa virzītājs norāda: 

1) noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļus; 

2) noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju; 

3) pamatojumu pieņēmumam, ka izmeklējamais noziedzīgais nodarījums, visticamāk, 

izdarīts juridiskās personas interesēs, labā vai nepienācīgas pārraudzības vai kontroles 

rezultātā; 

4) juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. 

Atbilstoši KPL 439.1 panta otro daļu attiecīgais lēmums nav pārsūdzams. Jāatceras, ka 

šis ir faktiski vienīgais procesa gaitā pieņemtais lēmums, kurā ietvertais pieņēmums rada 

pamatu juridiskās personas aizstāvībai. Tāpēc šim lēmumam ir jābūt pietiekami attiecīgajam 

procesa posmam detalizētam, lai aizstāvības tiesības varētu tikt pilnvērtīgi īstenotas. 

Ja mainās lēmumā norādītie faktiskie apstākļi, juridiskā kvalifikācija vai pamatojums 

pieņēmumam, ka nodarījums visticamāk izdarīts juridiskās personas interesēs, labā utt., tad 

saskaņā ar KPL 439.1 panta trešo daļu jāpieņem jauns lēmums. Neskatoties uz to, ka šajā 

normā it kā iekļauta norāde uz “izmeklēšanu”, domājams, ka tāda pat rīcība veicama arī 

kriminālvajāšanas un, ja tam ir objektīvs pamats, arī iztiesāšanas laikā. Normas vārdiskā 

izteiksme ļauj uzdot jautājumu – kāds tieši jauns lēmums jāpieņem? No panta teksta izriet, ka 

tas būtu „Lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas procesā konstatēto 

apstākļu maiņu”. Domājams, ka tas tomēr nebūtu korekti un procesa pārskatāmībai, iesaistīto 

personu precīzas informēšanas nodrošināšanai, būtu jāpieņem jauns lēmums par procesa 

uzsākšanu pret juridisko personu, kurš aizstātu iepriekšējo, kā tas jau ir praktizēts attiecībā uz 

lēmumu par atzīšanu par aizdomās turēto vai lēmumu par personas saukšanu pie 

kriminālatbildības. 

Bez tam jāpievērš uzmanība arī faktam, ka bez sekām uz lēmumu par procesa uzsākšanu 

PIL piemērošanai ietekmi lielākajā daļā gadījumu nevar neatstāt arī fiziskai personai celtās 

apsūdzības grozīšana iztiesāšanas laikā. Proti, ja iztiesāšanas laikā būtiski tiek grozīta 

apsūdzība, tad vairumā gadījumu rodas nepieciešamība arī grozīt lēmumā par PIL 

piemērošanas uzsākšanu pret juridisko personu iekļauto informāciju. Jāatceras, ka šis lēmums 

juridiskajai personai iztiesāšanas laikā pielīdzināms apsūdzībai fiziskajai personai, kas ir tās 

aizstāvības realizēšanas pamats. Līdz ar to tam jābūt skaidram un jebkurām izmaiņām 

saprotamām, lai juridiskās personas aizstāvība varētu tikt realizēta pilnvērtīgi. 

 
54 Sīkāk par šo lēmumu skat. Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļi juridiskām personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā. 

Grām.: Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 204.-206. lpp. 
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1.6.3. Procesa piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai juridiskai personai 

veikšanas vispārīgie noteikumi 

Saskaņā ar KPL noteikto process PIL piemērošanai juridiskajai personai var tikt veikts 

uzsākta kriminālprocesa ietvaros vai arī kā patstāvīgs process. Kā patstāvīgs process tas tiek 

veikts tad, ja jau uzsākts neesot kriminālprocesam (skat. 1.6.2. sadaļu) vai arī tad, ja tas 

izdalīts atsevišķā lietvedībā. Šī procesa izdalīšana atsevišķā lietvedībā iespējama KPL 

439.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos, t.i., ja  

1) kriminālprocess pret fizisko personu tiek izbeigts, pamatojoties uz nereabilitējošiem 

apstākļiem; 

2) konstatēti apstākļi, kas liedz noskaidrot vai saukt pie kriminālatbildības konkrētu 

fizisko personu, vai objektīvu iemeslu dēļ krimināllietas nodošana tiesai tuvākajā laikā 

(saprātīgā laika periodā) nav iespējama; 

3) lai savlaicīgi atrisinātu krimināltiesiskās attiecības ar fizisko personu, kurai ir tiesības 

uz aizstāvību; 

4) to lūdz juridiskās personas pārstāvis. 

KPL 439.panta sestajā daļā ietverta norāde - atsevišķā lietvedībā izdalīts process par 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai vai process par piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai šā panta 3.1 daļā noteiktajos 

gadījumos notiek, ievērojot šajā likumā noteikto vispārējo kārtību, ja vien šajā likumā nav 

noteikts citādi. Attiecībā uz to, kādā kārtībā notiek PIL piemērošanas process, ja tas nav 

patstāvīgs, nekādas norādes nav ietvertas, kas zināmā veidā arī ir pamatoti, jo tas šis process 

notiek kāda kriminālprocesa ietvaros, izrietoši PIL piemērošanai attiecināmi tādi pat 

noteikumi kā kriminālprocesam, kura ietvaros tas notiek. Tomēr, domājams, ka arī attiecībā 

uz šo gadījumu likumdevējām tomēr vajadzēja skaidri un saprotami norādīt, kādas īpatnības 

rodas procesā, ja tajā vienlaikus tiek skatīts arī PIL piemērošanas jautājums. Šādu norāžu 

neesamība vai nepilnīgums , kā norādīts šajā pētījumā vairākkārt, var radīt nevajadzīgus 

sarežģījumus un neskaidrības. 

Ņemot vērā norādīto, atzīstams, ka, neskatoties uz to, vai process pret juridisko personu 

notiek vispārējā kārtībā notiekoša kriminālprocesa ietvaros vai patstāvīgi, tā veikšanā 

ievērojama KPL noteiktā vispārējā kārtība, ja vien attiecībā uz PIL piemērošanas procesu nav 

paredzētas kādas īpatnības. Īpatnības attiecībā uz pirmstiesas procesu likumdevējs ir ietvēris 

KPL 39.nodaļā un attiecībā uz iztiesāšanu – KPL 51.nodaļā. Atzīstams gan, ka šajās nodaļās 

ietvertais risinājums ir nepilnīgs un būtu pilnveidojams. 

 

1.6.4. Procesa par PIL piemērošanu juridiskai personai izbeigšana 

Process par PIL piemērošanu juridiskai personai ir izbeidzams, ja konstatējami to 

nepieļaujoši apstākļi. Diemžēl šis jautājums KPL noregulēts  sistēmiski nesakārtoti, 

epziodiski, neskaidri un nepilnīgi.  

Vispārīga rakstura kriminālprocesu nepieļaujošie apstākļi noteikti KPL 7.pantā. Tas, ka 

ne visus tos likumdevējs ir attiecinājis arī uz juridisku personu, ir saprotams, apskatot KPL 

441.3.pantu, kura pirmajā daļā iekļautas tiešas norādes par procesa virzītāja rīcību situācijā, ja 

atklājas atsevišķi no KPL 377.pantā minētajiem gadījumiem. 
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KPL 441.3 pants. Pirmstiesas procesa par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu 

juridiskajai personai izbeigšana 

(1) Procesa virzītājs var pieņemt lēmumu par pirmstiesas procesa par piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa piemērošanu izbeigšanu, ja noskaidroti šā likuma 377.panta 1., 2., 3., 8. vai 10.punktā minētie 

apstākļi. 

 

 Šī normas vārdiskā izteiksme gan ir visai sistēmiski neskaidra un dod pamatu izvirzīt 

vairākus jautājumus.  

Pirmais no tiem saistāms ar norādi, ka konkrētajos gadījumos procesa virzītājs “var” 

izbeigt procesu. Vārds “var” it kā norāda uz to, ka procesa virzītājam ir rīcības brīvība un 

viņš, konstatējot attiecīgos apstākļus “var” procesu izbeigt, bet varētu to arī nedarīt. Tajā pat 

laikā, ņemot vērā, ka pēc savas būtības tie ir apstākļi, kuri nav savienojami ar kriminālprocesa 

esamību, atzīstams, ka šajos gadījumos process ir jāizbeidz obligāti. 

  Otrais interesi izraisošais apstāklis ir tas, ka kā PIL piemērošanas procesu 

nepieļaujošus likumdevējs ir norādījis tikai daļu no KPL 377.pantā norādītajiem, t.i. nav 

noziedzīga nodarījuma, nav noziedzīga nodarījuma sastāva, iestājies noilgums, nav cietušā 

pieteikuma tādā procesā, kuru var uzsākt tikai tad, ja šāds pieteikums saņemts un  ir 

kriminālatbildību izslēdzoši apstākļi.  Var pieņemt, ka pārējie KPL 377.pantā  paredzētie 

gadījumi nav norādīti kā PIL procesu nepieļaujoši, jo to definējums saistīts ar fizisku personu 

( pieņemts amnestijas akts, kas novērš soda piemērošanu par attiecīgo noziedzīgu nodarījumu 

(KPL 377.panta 4.punkts), persona, kura saucama vai saukta pie kriminālatbildības, ir mirusi 

(KPL 377.panta 5.punkts), stājies spēkā spriedums vai procesa virzītāja lēmums par 

kriminālprocesa izbeigšanu tajā pašā apsūdzībā pret personu, kura iepriekš saukta pie 

kriminālatbildības par to pašu noziedzīgu nodarījumu” (KPL 377.panta 6.punkts); noticis 

cietušā un aizdomās turētā vai apsūdzētā izlīgums tādā kriminālprocesā, kuru var uzsākt tikai 

uz cietušās personas pieteikuma pamata un pilnīgi novērsts vai atlīdzināts ar izdarīto 

noziedzīgo nodarījumu radītais kaitējums (KPL 377.panta 9.punkts). Jāpiekrīt, ka daļa no 

nenorādītajiem apstākļiem tiešām varētu arī neattiekties uz juridisko personu – piemēram, 

fiziskas personas nāve vai viņa izraidīšana no valsts, kas izsauktu obligātu kriminālprocesa 

izbeigšanu un attiecīgi PIL piemērošanas procesa izdalīšanu atsevišķā lietvedībā. Savukārt 

daļas no KPL 377.pantā minēto apstākļu neattiecināšanai uz juridisku personu pēc būtības 

(protams, nedaudz pārfrāzējot šī brīža redakciju un to attiecinot pret juridisku personu 

analoģiski kā šobrīd pret fizisko)  nav saskatāms objektīvs pamats. Tā, piemēram, KPL 

377.panta 9.punkts, t.i. izlīgums tādā procesā, kuru var uzsākt tikai tad, ja saņemts cietušā 

pieteikums. Apšaubāms, vai tas, ka šobrīd tā sekas attiecinātas vien uz  fizisko personu, ir 

pamatoti. Pirmkārt, šāda situācija šķiet diskutējama no tā viedokļa, ka gan KL, gan KPL 

tekstā ir redzams tiešas norādes uz juridiskās personas (tās pārstāvja) tiesībām izlīgt ar 

cietušo. Taču, kas nozīmīgāk, pie šādas likumdevēja nostājas, skaidri secināms, ka, ja notiks 

izlīgums starp KPL 7.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu izdarījušo fizisko 

personu, kas rīkojusies, piemēram, juridiskas personas labā, un cietušo, tad pie noteiktiem 

apstākļiem šis process būs noteikti jāizbeidz, taču pret juridisko personu – jāizdala atsevišķā 

lietvedībā un jāturpina. Ir visai apšaubāmi, ka tas ir pareizs modelis. KPL 7.panta otrajā daļā 

likumdevējs iekļāvis nodarījumus, atbildības iestāšanās par kuriem viņaprāt ir atkarīga no 

cietušā. Līdz ar to nav saskatāms objektīvs pamats, kāpēc cietušais varētu izšķiroši ietekmēt 

nodarījumu izdarījušās personas kriminālatbildību, bet nevarētu ietekmēt piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai. Izrietoši no teiktā, uzskatāms, ka, ja 

https://likumi.lv/ta/id/107820#p377
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vien izlīgums vispār tiek saglabāts kā kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis, tad tas vienādā 

mērā būtu attiecināms kā uz fiziskām, tā juridiskām personām. 

Tāpat nav skaidrs, kāpēc uz PIL piemērošanas procesiem pēc saturiskās būtības nebūtu  

attiecināms KPL 377.panta 6.punkts, proti, ka atkārtoti netiek skatīts jautājums, par kuru jau ir 

spēkā stājies nolēmums. Neskatoties uz to, ka KPL 25.pantā ietvertais dubultās sodīšanas 

princips arī šobrīd vārdiski saistīts ar fizisko personu, tomēr arī tas pēc būtības būtu 

attiecināms uz PIL piemērošanu juridiskai personai, jo par tiesiski korektu nebūtu uzskatāma 

situācija, kad pret juridisko personu, pret kuru, piemēram, process par PIL piemērošanu tiesā 

izbeigts, nesaskatot pamatu PIL piemērošanai, atkārtoti tiktu sākts PIL piemērošanas process, 

atkārtoti piemērots PIL vai tml. 

Domājams, ka abi šie apstākļi būtu skatāmi kā PIL procesu nepieļaujoši, iespējams, tos 

definējot savādāk un izdalot kā specifiskus attiecībā uz juridisko personu (skat. tālāk). 

Par juridiskās personas izbeigšanos kā pamatu PIL procesa izbeigšanai skatīts jau 

iepriekš (skatīt 1.2.1.sadaļa) 

Trešais aspekts saistāms ar to, ka KPL 441.3.pants attiecināms uz pirmstiesas 

kriminālprocesu. Savukārt KPL 51.nodaļā PIL piemērošanas procesu nepieļaujoši apstākļi 

kontekstā ar KPL 377.pantu vispār nav norādīti (ar vienu izņēmumu – nav noticis noziedzīgs 

nodarījums). Bez tam, tikai attiecībā uz vienošanās procesā izskatītu PIL piemērošanu vispār 

ir pieminēts, kas darāms PIL procesa nepieļaujošu apstākļu atklāšanas gadījumā (nav gan 

definēts, ko ar to saprast), attiecībā uz citā kārtībā izskatāmiem PIL piemērošanas procesiem 

nav pat šādas norādes. Līdz ar to uzskatāms, ka šis ir KPL nenoregulēts jautājums. Šādā 

situācijā, ņemot vērā vispārējo principi, ka PIL piemērošanas process notiek vispārējā kārtībā, 

izņemot ja KPL īpaši nav atrunāts kas cits, domājams, ka visi kriminālprocesu kopumā 

nepieļaujošie apstākļi attiecināmi arī uz PIL piemērošanas procesu, ciktāl tie  pēc būtības 

saistāmi ar PIL piemērošanu juridiskai personai. Tādējādi, ja kriminālprocesa, kura ietvaros 

notiek process PIL piemērošanai, gaitā atklājas kriminālprocesu nepieļaujoši apstākļi, šis 

kriminālprocess tiek izbeigts (persona attaisnota) un līdz ar to izbeidzams ir arī PIL 

piemērošanas process. 

Bez tam, būtiski apzināties, ka papildus t.s. vispārīgajiem kriminālprocesu 

nepieļaujošajiem apstākļiem pastāv arī specifisks – PIL procesu nepieļaujošs apstāklis, t.i. PIL 

piemērošanas pamats (skatīt 1.2. sadaļu). Epizodiskas norādes uz tā neesamību kā PIL procesa 

izbeigšanas pamatu ir norādītas KPL 4413.panta otrajā daļā, KPL 548.pantā, KPL 548.2 pantā. 

Neskatoties uz KPL nesakārtotību šajā jautājumā, atzīstams, ka ikreiz, kad secināts, ka nav 

pamata PIL piemērošanai, tas izbeidzams – gan pirmstiesas, gan iztiesāšanas procesā. 

Tāpat PIL procesa izbeigšanas gadījumi var būt saistīti ar nepieciešamā pierādījumu 

apjoma neesamību vai procesu par PIL piemērošanu virzītu tālāk vai lai piemērotu juridiskai 

personai PIL. Te izšķiramas divas situācijas – pierādījumu trūkums attiecībā pret fizisku 

personu un pierādījumu trūkums attiecībā uz PIL piemērošanas pamata pastāvēšanu.  

Ja pierādījumu trūkums attiecināms uz fizisko personu, tad rīcība attiecībā uz PIL 

piemērošanas procesu varētu būt dažāda.  

Pirmstiesas procesā, ja izbeidzot procesu pret fizisko personu pierādījumu trūkuma dēļ, 

kopumā process netiek izbeigts un joprojām saglabājas iespējamība, ka ir PIL piemērošanas 

pamats, PIL process tiek turpināts neizbeigtā kriminālprocesa ietvaros. Ja process sakarā ar 

pierādījumu trūkumu pret fizisko personu tiek izbeigts pilnībā, tad kā tā ietveros esošs tiek 
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izbeigts arī PIL piemērošanas process. Pamata izdalīt PIL procesu atsevišķā lietvedībā nav, jo 

kriminālprocess tiek izbeigts personu reabilitējoša iemesla dēļ (skatīt 1.6.3. sadaļu).  

Ja krimināllietas  iztiesāšanas rezultātā tiek pieņemts attaisnojošs spriedums, tad nav 

pamata arī PIL piemērošanai juridiskai personai, līdz ar to PIL process izbeidzams.  

 

Ja pierādījumu trūkums attiecināms uz PIL piemērošanas pamata esamību juridiskai 

personai, tad process pret šo juridisko personu ir izbeidzams. Tas attiecināms gan uz 

pirmstiesas procesu (tieši noteikts KPL 441.3 panta otrajā daļā), gan uz lietas iztiesāšanu (KPL 

51.nodaļā iekļautās norādes gan nav precīzas). 

Līdz ar kriminālprocesa kopēju izbeigšanu tajā notiekošs PIL piemērošanas process 

izbeidzams, ja pierādījumu trūkuma vai citu iemeslu dēļ prokurors atsakās uzturēt apsūdzību 

(KPL 460.p.1.d.). KPL vispār nav atrunāta situācija, kā prokurors varētu atteikties no PIL 

piemērošanas procesa turpināšanas iztiesāšanā. Tajā pat laikā šādu iespēju nevar izslēgt, līdz 

ar to šādai situācijai meklējams risinājums. Domājams, ka piemērojams analoģisks risinājums 

kā atteikumam uzturēt apsūdzību. Proti, tas iztiesāšanā ir pamats PIL piemērošanas procesa 

izbeigšanai. 

Rezumējot iepriekš norādīto, ievērojot sistēmisku skatījumu uz kriminālprocesa norisi, 

var izveidot vienkāršu PIL procesa izbeigšanas gadījumu raksturojumu, vienlaikus atzīstot, ka 

KPL iekļautā tiesiskā reglamentācija šim jautājumam ir nesakārtota un būtu nekavējoties 

pilnveidojama. Proti, 

• Konstatējot vispārīgos kriminālprocesa izbeigšanas gadījumus (vispārīgie KPL 377.p. 

minētie gadījumi, atbilstošu apjoma pierādījumu trūkums attiecībā pret fizisku personu, 

atteikšanās no apsūdzības) 

o PIL piemērošanas process ir izbeidzams 

▪ Ja vien nav priekšnoteikumi tā izdalīšanai atsevišķā lietvedībā 

• Konstatējot specifiskos PIL piemērošanas procesa šķēršļus (juridiskas personas 

izslēgšana no reģistra, izlīgums KPL 7.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos, PIL 

pamata neesamība vai nepietiekami pierādījumi tai, prokurora atteikšanās tiesā no 

ierosinājuma piemērot PIL) 

o PIL piemērošanas process izbeidzams. 

 

1.7. Juridiskās personas, pret kuru notiek process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa 

piemērošanai procesuālais statuss un personas, kas realizē juridiskās personas 

aizstāvību 

Saskaņā ar KPL 59.panta ceturto daļu un 60.panta pirmās daļas 1.punktu juridiskā 

persona, pret kuru uzsākts process PIL piemērošanai atzīstama par personu, kurai ir tiesības 

uz aizstāvību. Izrietoši būtu nepieciešams atzīt, ka pati juridiskā persona ir arī tā, kura var 

realizēt šīs tiesības uz aizstāvību. Šis aspekts gan KPL nav konsekventi ievērots, jo pašlaik 

KPL nav iekļautas tiešas un precīzas norādes par pašu “juridisko personu” kā kriminālprocesa 

dalībnieku un tās statusu55.  Tiešas norādes gan ir iekļautas attiecībā uz diviem citiem procesa 

 
55 Par to, ka šāda situācija nav īsti korekta sīkāk skat. . Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. Krimināltiesiskie 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas 

kriminālprocesā. Grām.: Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 191.-196. 

lpp. 
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dalībniekiem, kuri īsteno juridiskās personas tiesības uz aizstāvību – juridiskās personas 

pārstāvi un aizstāvi.  

Juridiskās personas pārstāvis ir uzskatāms par vienu no galvenajiem dalībniekiem 

juridisko personu procesos. Saskaņā ar KPL 60. panta trešo daļu juridiskā persona savas 

procesuālās tiesības uz aizstāvību īsteno ar pārstāvja palīdzību. KPL 93.pantā paredzēts, ka 

PIL piemērošanas procesā  var piedalīties juridiskās personas pārstāvis un ka par juridiskās 

personas pārstāvi var būt:  

1) fiziskā persona saskaņā ar pilnvarām, kas noteiktas juridiskās personas darbību 

regulējošajos dokumentos;  

2) fiziskā persona uz īpaši šim nolūkam izdotas pilnvaras pamata.  

Šī paša panta trešajā daļā noteikts, kas nevar būt par juridiskās personas pārstāvi  un 

tieši - persona, kura konkrētajā kriminālprocesā ir cietušais vai kuras pašas vai tās tuvinieku 

personiskās intereses ir pretrunā ar pārstāvamās juridiskās personas interesēm. Savukārt 

piektajā daļā iekļauta norāde - ja persona šajā procesā iepriekš bijusi liecinieks, procesa 

virzītājs izvērtē šīs personas iespēju būt par pārstāvi. 

Saskaņā ar KPL 93.panta ceturto daļu juridiskās personas pārstāvim kriminālprocesā 

atļauj piedalīties vai viņu nomaina ar procesa virzītāja lēmumu, ko var uzrakstīt arī rezolūcijas 

veidā. Tas attiecas kā uz pirmstiesas, tā tiesas procesu. Saskaņā ar KPL 473.pantu šāds 

lēmums var tikt pieņemts kā uz vietas sēžu zālē, tā arī apspriežu telpā. 

Juridiskās personas pārstāvja tiesības noteiktas KPL 94.pantā, kura otrajā daļā ietverta 

norāde, ka tiesā viņam ir tādas pat tiesības kā apsūdzētajam. Šī norāde ir ļoti nozīmīga, jo ļauj 

izprast rīcības modeli situācijā, kad attiecībā uz iztiesāšanu ne par pašu juridiskās personas, ne 

tās pārstāvja dalību – kādas ir tiesības, kad uzstājas debatēs utt.- precīzu norāžu nav. 

KPL teksta analīze ļauj atzīt, ka juridiskās personas pārstāvja esamība kriminālprocesā 

uz šo brīdi nav noteikta kā obligāta56. Tomēr īpaši būtiski šajā sakarā ir ievērot KPL 83.panta 

trešajā daļā un  547.1 panta otrajā daļā noteikto, ka gadījumā, ja juridiskās personas pārstāvis 

nav vai nepiedalās tiesas sēdē, nodrošināma aizstāvja piedalīšanās. Bez tam, neskatoties uz to, 

ka KPL 83.panta trešā daļa šo prasību it kā attiecina tikai uz tiem PIL piemērošanas 

procesiem, kuri notiek patstāvīgi (ne kopā ar kriminālprocesu pret fizisko personu), 

domājams, ka šāda prasība attiecināma uz visiem gadījumiem, kad tiesā tiek izskatīts PIL 

piemērošanas jautājums process juridisku personu. Atšķirīgas pieejas noteikšanai, atkarībā no 

tā vai jautājums par PIL piemērošanu tiek skatīts vienotā procesā ar procesu fiziskās personas 

apsūdzībā vai kā patstāvīgs process, nav saskatāms objektīvs pamats, jo apsūdzētās fiziskās 

personas un/vai tās aizstāvja klātesamība nav uzskatāma par pietiekamu garantiju tad, ka tiks 

ievērotas juridiskās personas intereses. Tam var būt daudzi iemesli, tajā skaitā tas, ka fiziskās 

un juridiskās personas intereses var arī nebūt sakrītošas u.c. 

Juridiskās personas aizstāvību var realizēt arī advokāts. Sākotnējā KPL redakcija radīja 

pamatu jautājumam par to, kādā statusā advokāts, sniedzot juridisko palīdzību juridiskajai 

personai, piedalās – kā advokāts KPL 112.panta izpratne vai kā aizstāvis KPL 79. panta 

kārtībā. Šobrīd šādai diskusijai nav pamata, jo līdz ar grozījumu veikšanu KPL 94.pantā, kura 

pirmās daļas 2.punktā  noteikts, ka “Juridiskās personas pārstāvim ir tiesības... tiesību pilnīgai 

 
56 Sīkāk skat. Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām 

personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā. Grām.: Juridisko personu 

publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 191.-196. lpp. 

 



PIL piemērošana juridiskām personām.  

Tiesu prakse uzņēmējdarbības vides uzraudzībā.  Kriminālteisību joma (2015.-2020.gads)  

 37 

realizācijai par juridiskās personas līdzekļiem uzaicināt aizstāvi” , ir skaidri definēts, ka 

advokāta darbības forma šajā gadījumā ir aizstāvība. Tā arī uzskatāma par visnotaļ pareizu 

pieeju, jo, tā kā juridiskā persona ir persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tad gluži loģiski, 

ka juridiskā palīdzība tai kriminālprocesa ietvaros uzskatāma par aizstāvības realizēšanu un 

advokāts, kurš to īsteno – par aizstāvi.  Aizstāvja veikto darbību būtība, viņa tiesības, 

pienākumi, kas veicami realizējot aizstāvību, būtiski neatšķiras no fiziskas personas 

aizstāvības, kura reglamentēta KPL 79. -87. pantos.  

Saskaņā ar KPL 94.panta pirmās daļas otro punktu aizstāvi juridiskajai personai ir 

tiesības aicināt par juridiskās personas līdzekļiem. Ja aizstāvja piedalīšanās tiek nodrošināta 

iztiesāšanā saskaņā KPL 83.panta trešajā daļā un  547.1 panta otrajā daļā noteikto, tās 

izmaksas pamatā piedzenamas no juridiskās personas, jo saskaņā ar KPL 85.panta pirmās 

daļas 2.pkt. tai nav tiesību uz atbrīvošanu no samaksas par aizstāvja palīdzību. Protams, 

saglabājas nosacījums, ka tiesa var atbrīvot juridisko personu no šīs samaksas, konstatējot, ka 

tās mantiskais stāvoklis izslēdz iespēju samaksu par aizstāvja palīdzību nodrošināt no saviem 

līdzekļiem. Tomēr šādi gadījumi varētu būt reti. 

 Jāatceras, ka advokāts juridiskās personas procesā var iesaistīties arī juridiskās 

personas pārstāvja statusā. To, kādā tieši formā advokātam piedalīties procesā – kā aizstāvim 

vai juridiskās personas pārstāvim – nosaka advokāta un juridiskās personas vienošanās, bet 

kriminālprocesa materiālos par to liecina advokāta orderī norādītais. Ja advokāts ir pārstāvis, 

viņš realizē juridiskās personas tiesības procesā – viņš ir tas, kurš “juridiskās personas” vietā 

komunicē ar procesa virzītāju, tajā skaitā pauž juridiskās personas attieksmi pret procesuāli 

nozīmīgiem jautājumiem u.tml. Vienkāršoti izskatoties, viņš realizē juridiskās personas gribu 

konkrētajā kriminālprocesā. Savukārt, ja advokāts ir aizstāvis, viņš aizstāv juridisko personu, 

bet neaizvieto to. Tā, piemēram, advokātam kā juridiskās personas pārstāvim ir, bet kā 

aizstāvim nav tiesību juridiskās personas vietā paust attieksmi pret aizdomām, ka pastāv 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas pamats, sniegt liecības, paust attieksmi pret 

vienkāršāku procesa izvēli u.tml. (KPL 86.pants) 

 

1.8. Procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu pierādāmie apstākļi 

Pierādīšana procesos par PIL piemērošanu pamatā notiek tāpat kā procesos pret 

fiziskām personām. Būtiskākā īpatnība saskatāma attiecībā uz kriminālprocesā pierādāmiem 

apstākļiem (faktiem). Juridisko personu procesu atšķirība pēc būtības, protams, ietekmē arī 

kriminālprocesā pierādāmo apstākļu loku, īpaši materiāltiesiski nozīmīgos faktus. KPL šobrīd 

ietvertais šī jautājuma regulējums (KPL 440.pants, KPL 548.pants) nav atzīstams par 

pietiekami pilnīgu un precīzu, jo  neaptver visus KL noteiktos faktus, no kuriem atkarīgs, vai 

PIL vispār ir pamats piemērot, kāds un kāda apmēra PIL piemērojams, kā arī citus uz 

juridisko personu attiecināmos jautājumus, kuri ietverami krimināltiesisko attiecību taisnīgā 

noregulējumā (piemēram, fakti kas saistīti ar kompensācijas maksāšanas pienākumu, 

noziedzīgi iegūto mantu ttt.)57 . 

 
57 Sīkāk skat. Rozenbergs J., Strada-Rozenberga K. Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām 

personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā. Grām.: Juridisko personu 

publiski tiesiskā atbildība. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018., 198.-199. lpp. 
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Veidojot vienkāršu shēmu par PIL piemērošanas procesā pierādāmiem apstākļiem, tos 

varētu raksturot šādi: 

 

 

Otrā un trešā faktu grupa, kas raksturīga tieši juridisko personu procesiem, faktiski 

raksturota KL 70-1.p.(2.grupa) un 70-8.p.(3.grupa).  

Protams, ka pierādāmos apstākļos juridisko personu procesos ietilpināmi arī citi 

nozīmīgi jautājumi, kā, piemēram, jautājums par noziedzīgi iegūtu mantu utml.(4.grupa) Tie 

gan nav uzskatāmi par specifiskiem tieši juridisko personu procesam un pierādāmi gluži tāpat 

kā ikvienā kriminālprocesā. 

Attiecībā uz pierādāmiem apstākļiem, būtiska nozīme situācijās, kad PIL piemērošanas 

process notiek atsevišķā lietvedībā, atcerēties, kādos procesuālajos dokumentos 

konstatētajiem faktiem ir un kādos nav fakta legālās prezumpcijas nozīme saskaņā ar KPL 

125.panta pirmās daļas 2.pnktu. Tā, piemēram, ja tiesā nonāks PIL piemērošanas process par 

tādu noziedzīgu nodarījumu, par kuru process pret fizisku personu ir izbeigts uz 

nereabilitējoša pamata (piemēram, sakarā ar tās nāvi vai kriminālatbildības noilguma 

iestāšanos, vai sakarā ar tās atbrīvošanu no kriminālatbildības uz KPL 379.p.1.d. pamata 

u.tml.), šajā lēmumā norādītie fakti nebūs atzīstami par fakta legālo prezumpciju un 

pierādīšana par tiem būs jāveic parakstā kārtībā.  

 

1.9. Pirmstiesas procesa pabeigšanas īpatnības, nosūtot krimināllietu uz tiesu piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskai personai 

PIL piemērošanas procesa nosūtīšana tiesai ir viens no tā pirmstiesas kriminālprocesa 

pabeigšanas veidiem, kuri noteikti KPL 39.nodaļā. Īpatnības, kas raksturīgas šādam PIL 

piemērošanas pirmstiesas procesa pabeigšanas veidam noteiktas KPL 441.pantā. Proti, 

atbilstoši šī procesa būtībai, atšķirīgs ir lēmuma par kriminālprocesa nodošanu tiesai saturs un 

tās personas, kurām ir tiesības tikt informētām par lietas nodošanu tiesai un iepazīties ar lietas 

materiāliem. 

Attiecīgi, saskaņā ar KPL 441.panta pirmo daļu “pabeidzot pirmstiesas procesu un 

pieņemot lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, prokurors papildus vispārējām prasībām 

norāda pirmstiesas procesā noskaidrotos šā likuma 440.pantā minētos apstākļus un pamatu 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai juridiskajai personai”. Tādējādi, ja kā 

kriminālprocesā ietilpstošs vai atsevišķā lietvedībā izdalīts PIL piemērošanas process tiek 

nodots tiesai, tad lēmumā par nodošanu tiesai jāiekļauj gan KPL 413.pantā norādītais, gan 

KPL 440.pantā minētie apstākļi, gan PIL piemērošanas pamats. Šī norāde gan ir savā ziņā 

kritizējama, jo, pirmkārt, attiecīgo trīs grupu apstākļi var pārklāties un otrkārt, pirmā grupā 

1.«Pamatprocesa» fakti, 
ciktāl tie nepieciešami 

atzinumam, ka ir noticis 
noziedzīgs nodarījums un nav 

šķēršļu procesa veikšanai

2.Fakti, kas nepieciešami 
atzinumam, ka ir pamats 

PIL piemērošanai juridiskai 
personai

3.Fakti, kas nosaka 
konkrēta PIL un tā 
apmēra izvēli

4.Fakti, kas nosaka citu t.s. 
noslēguma jautājumu 

risinājumu, piemēram, rīcību 
ar noziedzīgi iegūtu mantu , 
kompensācijas maksāšanas 
pienākumu un apmēru utt.
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ietilpstošo apstākļu norādīšana nododot atsevišķā lietvedībā izdalītu PIL piemērošanas 

procesu tiesai nav nedz iespējama nedz arī vajadzīga. Izrietoši uzskatāms, ka lēmumā par PIL 

procesa nodošanu tiesai ir norādāmi vienmēr tie apstākļi, kas raksturo PIL piemērošanas 

pamatu, PIL veida vai mēra noteikšanu, kā arī norādāmi KPL 413.pantā paredzētie apstākļi, 

ciktāl tie attiecas uz PIL piemērošanu. Protams, ja PIL process uz tiesu tiek virzīts kā kādā 

kriminālprocesā ietilpstošs, lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai ir viens, līdz ar to, tajā 

jāiekļauj viss, kas prasīts KPL 413.pantā + specifiskās norādes, kas raksturīgas PIL procesam. 

Ja PIL piemērošanas process tiek virzīts uz tiesu kāda kriminālprocesa ietvaros, tad 

jāievēro visas tās vispārīgās prasības, kas attiecināmas uz krimināllietas nosūtīšanu tiesai un 

noteiktas KPL 412.pantā. Neskaidrības gan izraisa šīs KPL normas un 441.panta piektajā un 

sestajā daļā ietvertā prokurora rīcības modeļa nesakritība (iespēja iepazīties ar lietas 

materiāliem pirms vai pēc lēmuma par krimināllietas nodošanu tiesai  pieņemšanas, utt.), taču 

tas tieši neskar iztiesāšanas problemātiku, tāpēc šajā pētījumā netiks skatīts. 

Saskaņā ar KPL  441.panta ceturto daļu Lēmumam par procesa par piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu nodošanu tiesai pievieno lietisko pierādījumu un 

dokumentu sarakstu un to personu sarakstu, kuras izsaucamas uz tiesas sēdi. Uz tiesu 

izsaucamo personu adreses norāda tikai sarakstā, ko nosūta tiesai. Šī norāde attiecināma tikai 

uz situāciju, kad tiesai tiek nodots atsevišķā lietvedībā izdalīts PIL piemērošanas process, jo, 

ja tas tiek virzīts kā kādā kriminālprocesā ietilpstošs, tad, kā jau minēts tāda atsevišķa lēmuma 

par PIL piemērošanas procesa virzīšanu uz tiesu nemaz nav. 

 

1.10. Krimināllietas sagatavošanas iztiesāšanai īpatnības attiecībā uz procesu 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskai personai 

 

KPL neparedz nekāda īpašas norādes attiecībā uz īpatnībām, ja tiesā saņemts PIL 

piemērošanas process, līdz ar to piemērojama vispārējā kārtība. Tomēr nevar neatzīt, ka 

situācija, kad tiesā saņemta kriminālprocesa ietvaros ir jāskata arī jautājums par PIL 

piemērošanu, un vēl jo vairāk situācija, kad PIL piemērošanas process saņemts izskatīšanā 

tiesā atsevišķā lietvedībā, rada papildus jautājumus, kuri noskaidrojami, sagatavojot lietu 

tiesai. 

 Ņemot vērā, ka nekāda konkrēta risinājuma tam šobrīd nav, izmantojams risinājums 

pēc analoģijas ar fizisku personu. Tādējādi, ja tiesā vispārējā (ne-vienošanās) kārtībā saņemts 

PIL piemērošanas process, tiesnesim saskaņā ar KPL 486.panta pirmo daļu cita starpā šobrīd 

būtu jāpārbauda arī vai 1) lietas materiālos ir lēmums par PIL piemērošanas procesa 

uzsākšanu pret konkrēto juridisko personu, 2) vai attiecīgajai juridiskajai personai (tās 

pārstāvim) ir izsniegta šī lēmuma kopija un vai 3) juridiskajai personai (tās pārstāvim) bija 

nodrošināta iespēja iepazīties ar lietas materiāliem. Konstatējot, ka kāda no šīm prasībām nav 

izpildīta, saskaņā ar KPL 486.panta trešo daļu rodas pamats nosūtīt lietu ar pavadrakstu amatā 

augstākam prokuroram trūkumu novēršanai. 

KPL 489.panta kārtībā par iztiesāšanas laiku paziņojams arī juridiskajai personai (tās 

pārstāvim). Šī panta pirmajā daļā paredzētais pienākums aizstāvībai iesniegt uz tiesas sēdi 

izsaucamo personu sarakstu attiecināms arī uz juridisko personu, kurai rosināts piemērot PIL. 

Tiesnesim, lemjot jautājumu par iespēju skatīt lietu bez pierādījumu pārbaudes, 

jāapzinās, ka šo jautājumu var ietekmēt arī juridiskās personas pārstāvja viedoklis, kurš, 
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ņemot vērā KPL nepilnības attiecībā uz pirmstiesas procesa pabeigšanu PIL lietās, var arī 

nebūt noskaidrots.  

 

1.11. Iztiesāšanas īpatnības procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu 

juridiskai personai 

Diemžēl jāatzīst, ka iztiesāšanas PIL piemērošanas procesā tiesiskā reglamentācija 

joprojām uzskatāma par vienu no vājākajiem punktiem attiecībā uz PIL piemērošanas 

procesu. Lai arī nevar noliegt, ka kopējai jautājuma sakārtošanai, ir pieliktas zināmas pūles, 

tomēr nevar piekrist, ka situācija attiecībā uz iztiesāšanas reglamentāciju būtu būtiski 

pilnveidota58 un joprojām attiecībā uz to ir daudz neatbildētu jautājumu. 

Iztiesāšanas īpatnībām procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu 

juridiskajai personai veltīta KPL 51.nodaļa. Tomēr, kā jau norādīts, tā nav uzskatāma par 

pietiekami precīzu un atklātus atstāj vairākus būtiskus jautājumus. Lai šos “robus” šobrīd 

aizpildītu, jāatceras, ka uz PIL procesiem attiecināma vispārējā kārtība, ja vien speciāli netiek 

paredzēts kas cits, līdz ar to konkrētu, tieši neatrunātu situāciju risinājumam jāizmanto 

vispārējās, tajā skaitā attiecībā uz t.s. fizisku personu procesiem ietvertās atziņas, tās 

pielāgojot PIL piemērošanas procesam.  Acīmredzot, tāds ir bijis arī likumdevēja viedoklis 

šajā jautājumā59, kas gan neliedz joprojām uzturēt priekšlikumu par nepieciešamību tiesiski 

pilnveidot PIL piemērošanas procesu. 

Tādējādi, izskatot jautājumu par PIL piemērošanu tiesā, piemērojamas tās pašas 

norādes, kas attiecībā uz ikviena procesa izskatīšanu tiesā. Īpaši būtiski atcerēties, ka 

juridiskās personas pārstāvim iztiesāšanā ir tādas pašas tiesības kā apsūdzētajam (KPL 

94.panta otrā daļa). Līdz ar to visur, kur, piemēram, iztiesāšanas laikā tiek prasīts noskaidrot 

apsūdzētā viedokli, vai kur viņam ir kādas tiesības, tās attiecināmas arī uz juridiskās personas 

pārstāvi. Tas pats attiecas uz jautājuma izlemšanu par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu 

KPL 499.panta kārtībā. 

Īpatnības, kas raksturo papildus prasības tiesai, ir saistāmas ar papildus izlemjamiem 

jautājumiem attiecībā uz PIL piemērošanu, kas minēti  KPL 548.panta pirmajā daļā, un tieši 

1) vai ir noticis noziedzīgs nodarījums; 

2) vai ir noskaidroti šā likuma 440.pantā minētie apstākļi; 

3) vai noziedzīgs nodarījums izdarīts juridiskās personas interesēs, labā vai nepienācīgas 

pārraudzības vai kontroles rezultātā; 

4) kāds piespiedu ietekmēšanas līdzeklis piemērojams. 

 
58 Gratkovska I. Juridiskajām personām piemērojamo piespiedu ietekmēšanas līdzekļu kriminālprocesuālā 

regulējuma attīstība. Grām: Kriminālprocesa likumam-10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Rīga: 

Latvijas Vēstnesis, 2015., 419.lpp. 
59 Skat., piemēram, literatūrā redzamo viedokli – “Kā vienu no ekspertu diskusiju objektiem jāmin tas, ka gan 

praktiķu, gan akadēmiķu vidū valdīja dažādi viedokļi par to, cik tālu ir "jādublē" KPL normas procesam par 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai. Jāatzīst, ka daļa vēlējās ļoti precīzu un tikai 

priekš procesa par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai regulējumu, turpretī citi - 

pēc iespējas piemērot jau esošo procesuālo regulējumu. Diskusiju rezultātā tomēr tika nolemts neradīt tā 

saucamo "paralēlo" regulējumu, bet vairāk piemērot tās normas, kas vienlīdz labi der arī priekš procesa 

par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai “ –Gratkovska I. Juridiskajām personām 

piemērojamo piespiedu ietekmēšanas līdzekļu kriminālprocesuālā regulējuma attīstība. Grām: Kriminālprocesa 

likumam-10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015., 419.lpp. 
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Atkal gan norādāms, ka šis uzskaitījums nevar tikt uzskatīts par precīzu (vairāku 

apstākļu dublēšanās dēļ, atsevišķu būtisku apstākļu nenorādīšanas dēļ). Sistēmisks skats uz 

krimināltiesiskajām normām ļauj atzīt, ka papildus noskaidrojamie apstākļi ir PIL 

piemērošanas pamats un apstākļi, kas ietekmē PIL veidu un mēru. 

Ja PIL piemērošanas process tiesā tiek skatīts vienošanās kārtībā, tā izskatīšanas 

īpatnības paredzētas 548.1 un 5483.pantos, kas izveidoti, paredzot tādu pat kārtību kā 

vienošanās procesā izskatītām lietām pret fiziskām personām. Atzīstams gan, ka regulējums 

vairs nav pilnībā sakrītošs sakarā ar 2020.gada vasarā veiktajiem grozījumiem KPL attiecībā 

uz vienošanos procesu. 

 

1.12. Tiesas nolēmumi procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu 

juridiskai personai 

 

Šis jautājums reglamentēts KPL 51.nodaļā. Attiecībā uz vienošanās procesā 

pieņemamajiem lēmumiem iekļautais regulējums ir salīdzinoši skaidrs un precīzs. Proti, 

saskaņā ar KPL 548.3.panta otro daļu tiesa pieņem vienu no šādiem nolēmumiem: 

1) lēmumu par procesa par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai 

personai izbeigšanu, ja konstatē apstākļus, kas nepieļauj procesa par piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu; 

2) lēmumu par lietas nosūtīšanu prokuroram pārkāpumu novēršanai; 

3) lēmumu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai; 

4) lēmumu par lietas iztiesāšanu vispārējā kārtībā, ja juridiskā persona atsakās no 

vienošanās. 

Zināmas problēmas tas gan varētu radīt tāpēc, ka, kā jau minēts, 2020.gada vasarā tika 

veikti grozījumi KPL, kas skāra 49.nodaļu, taču 51.nodaļā saskaņoti grozījumi veikti netika, 

kas novedis pie situācijas, kad attiecībā uz fizisku personu un attiecībā uz juridisku personu 

pieņemamie lēmumu veidi KPL tekstā nedaudz atšķiras. Tā kā tam nav objektīva pamata, arī 

šajā gadījumā, domājams, interpretējot KPL normas sistēmiski saskaņoti, attiecībā uz 

juridiskajām personām vienošanās procesā piemērojams tāds pats risinājums kā attiecībā uz 

fiziskajām. 

Savukārt tiesiskais regulējums tiesu nolēmumiem, kas PIL piemērošanas procesā 

pieņemti vispārējā (ne-vienošanās) kārtībā izveidojies visai interesants. Proti, KPL 548.pantā 

ir norādīts, kāds lēmums jāpieņem, ja PIL piemērošanas pamata nav, taču nav norādīts, kāds 

būtu jāpieņem, ja šāds pamats tiek konstatēts. Šāda situācija acīmredzot radusies paviršības 

dēļ, veicot grozījumus 2013.gadā. Proti, līdz 31.03.2013. spēkā bija cita KPL 548.panta 

redakcija, kurā bija norāde gan par lēmumu par PIL piemērošanu, gan par lēmumu par PIL 

piemērošanas procesa izbeigšanu (šī redakcija gan bija kritizējama citu iemeslu dēļ), bet 

veicot grozījumus pants tika izteikts šī brīža spēkā esošajā redakcijā. Savukārt šobrīd KPL 

548.panta KPL otrajā un trešajā daļā paredzēta tikai kriminālprocesa izbeigšana daļā par PIL 

piemērošanu vai PIL piemērošanas procesa izbeigšana. Tomēr domājams, ka šī kļūda nekādā 

veidā neietekmē to, ka, konstatējot pamatu PIL piemērošanai tiesa pieņem atsevišķu lēmumu 

par PIL piemērošanu (atsevišķs PIL process) vai izlemj šo jautājumu spriedumā vai citā 

fizisko personu nereabilitējošā lēmumā (PIL tiek piemērots kriminālprocesa ietvaros). 

Tiesu nolēmumos iekļaujamā informācija attiecībā uz PIL piemērošanas procesu gan 

reglamentēta visai nepilnīgi. Tā, piemēram, 524., 525. pantā attiecībā uz sprieduma ievaddaļu 
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un aprakstošo daļu nav tieši norādīts, ka tajās būtu ietverama informācija par juridisko 

personu, kam piemēro PIL, nedz par PIL pamata aprakstu. Tam ir tālākejoša ietekme. 

Piemēram, KPL 530. panta 1.daļā noteikts, ka saīsinātais spriedums sastāv no ievaddaļas, 

aprakstošās daļas un rezolutīvās daļas. “Saliekot” normas kopumā, redzam, ka, burtiski tās 

piemērojot, kaut kāda informācija par juridisko personu, kam piemēro PIL, PIL veidu un 

mēru saīsinātā spriedumā var parādīties tikai rezolutīvajā daļā. Ir skaidrs, ka šāda pieeja nav 

attaisnojama nedz no nolēmuma pārskatāmības un saprotamības viedokļa, nedz no juridiskās 

personas interešu nodrošināšanas viedokļa.  Izrietoši, izsakāms priekšlikums likumdevējam 

attiecīgās normas precizēt, savukārt tiesai, pat negaidot normu precizēšanu, nolēmumus veidot 

tā, lai to saturs ļautu iegūt pilnvērtīgu informāciju par izskatāmo lietu un tajā lemto, kā arī 

nodrošinātu pietiekamu iesaistīto personu interešu aizsardzību. 

 

1.13. Secinājumi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu un to piemērošanas tiesiskā 

regulējuma trūkumiem un vispārīgi ieteikumi tā pilnveidei 

Neskatoties uz to, ka PIL un to piemērošanas tiesiskais regulējums ir vairākkārtīgi 

grozīts, tomēr ir pamats atzīt, ka tas ir nepilnīgs un būtu pilnveidojams.  

Pirmkārt, pie nosacījuma, ja tiek saglabāta konceptuāla nostāja, ka jābūt iespējai 

piemērot PIL juridiskai personai pat nenoskaidrojot iespējamo vainojamo fizisko personu, tad, 

lai novērstu diskusijas par KL un KPL normu nesaskaņotību, KL būtu veicami grozījumi, 

precizējot norādes par PIL piemērošanas pamatu. Proti, tas nebūtu saistāms ar kādas 

konkretizējamas ar juridisko personu noteiktā veidā saistītas fiziskās personas individuāli 

izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kas būtu uzskatāms ar atbilstošu krimināltiesību 

modernizācijas virzienu. 

Otrkārt, būtiskākās izmaiņas veicamas, pilnveidojot KPL paredzēto PIL piemērošanas 

kārtību. Starp tām kā būtiskākās var minēt : 1) skaidra un precīza rīcības modeļa iekļaušana 

KPL attiecībā uz PIL procesu pret juridisko personu, kura ir likvidēta, paredzot, ka juridiskas 

personas likvidēšana ir kriminālprocesu pret to nepieļaujošs apstāklis; 2) skaidra un precīza 

rīcības modeļa ieviešana attiecībā uz juridisko personu reorganizācijas pieļaujamību, 

ievērojamo procedūru kriminālprocesa norises gaitā; 3) individuāli piemērojamu preventīvo 

piespiedu pasākumu, tajā skaitā reorganizācijas un likvidācijas lieguma, drošības naudas utt. 

ieviešana; 4) PIL piemērošanas nepieļaujošo apstākļu precīzs regulējums, 5) kriminālprocesa 

PIL piemērošanai norises iztiesāšanā detalizētāka un precīzāka izstrāde, tajā skaitā attiecībā 

uz prokurora atteikšanos no PIL piemērošanas procesa u.c., 5) PIL procesa iztiesāšanas 

rezultātā pieņemamo lēmumu precīzas reglamentācijas gan attiecībā tikai uz juridisko personu 

pieņemtajiem lēmumiem, gan attiecībā uz t.s. kopējā procesā pieņemtiem nolēmumiem, 

piemēram, spriedumu, lēmumu par visa kriminālprocesa izbeigšanu, nodrošinot, ka visās 

nolēmumu daļās tiek attēlota pietiekama informācija arī par PIL procesu. 
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2. TIESU PRAKSES PAR PIESPIEDU IETEKMĒŠANAS LĪDZEKĻU 

PIEMĒROŠANU JURIDISKĀM PERSONĀM APKOPOJUMS 

2.1. Tiesu prakses apkopojumā izmantoto tiesu nolēmumu atlases kritēriji un 

vispārīgs apskats 

Tiesu prakses apkopojumā izmantoti kopumā 95 Latvijas tiesu nolēmumi 69 

kriminālprocesos, kuros skatīti jautājumi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu 

juridiskām personām (nolēmumu vispārīgu raksturojumu skat. Pielikumu nr.1). 

Norādāms, ka Latvijā nav pieejama statistika par to, cik vispār procesi par PIL 

piemērošanu nonākuši tiesā, kāds ir to izskatīšanas rezultāts – respektīvi, cik gadījumos PIL 

piemērots un cik gadījumos PIL piemērošanas process izbeigts. Tāpat statistika nav nedz par 

piemēroto PIL veidiem, nedz apmēriem. Efektīvas tiesas nolēmumu, kuros būtu lemts par PIL 

piemērošanu, meklēšanas iespējas nav pieejamas arī portāla “Manas.tiesas.lv” anonimizēto 

tiesas nolēmumu bāzē https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi. Šie faktori būtiski 

apgrūtināja pilnvērtīgas analizējamo nolēmumu kopas izveidi un analizējamo nolēmumu 

atlasi. Pētījumā analizēto nolēmumu attiecībā uz PIL piemērošanu apzināšana pamatā notikusi 

ar Tiesu administrācijas palīdzību, pamatā vadoties no viņu izveidotā analizēšanai pakļaujamā 

tiesu nolēmumu saraksta, izmantojot manas.tiesas.lv pieejamo informāciju, kā arī ar Tiesu 

administrācijas palīdzību anonimizētos nolēmumus.  Savukārt, ņemot vērā apstākli, ka Tiesu 

administrācija nevarēja sniegt informāciju par izbeigtajiem PIL piemērošanas procesiem, tie 

apzināti ar meklēšanas funkciju anonimizēto nolēmumu datu bāzē, kas, kā jau norādīts, nav 

uzskatāma par efektīvu un lietotājam draudzīgu. Raksturotās atlases rezultātā tiesu prakses 

apkopojumā iekļauta nolēmumu analīze 63 procesos, kuros piemērots PIL un 6, kuros 

pieņemts lēmums par PIL piemērošanas procesa izbeigšanu. 

Pieminams, ka visaptverošu PIL piemērošanas procesa analīzi apgrūtināja arī apstāklis, 

ka lielākā daļa (skat. tālāk) no nolēmumiem pieņemti tādā vai citādā KPL paredzētā veidā 

neveicot pierādījumu pārbaudi (t.i. vienošanās procesā vai izskatot lietu bez pierādījumu 

pārbaudes), papildus kam nozīmīgs nolēmumu daudzums bija t.s. saīsinātie spriedumi, kuros 

atspoguļotā informācija gandrīz vispār liedz izdarīt pamatotus secinājumus, vai tiesas ir/nav 

izvērtējušas kādus ar PIL piemērošanu nozīmīgus apstākļus. Dažkārt nolēmumu analīzi 

apgrūtināja arī nolēmumu anonimizēšanas rezultāts, kas padarījis nolēmumu par neuztveramu 

– tā piemēram, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 4.decembra spriedums 

lietā Nr. 15830011715, (K30-0511-18) rezolutīvajā daļā fiksēts :  

“ Apstiprināt iztiesāšanā noslēgto vienošanos procesā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa 

piemērošanu SIA “/nosaukums/” un piespriest SIA “/nosaukums/” par tās interesēs izdarīto noziedzīgo 

nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 218. panta trešajā daļā, naudas piedziņu trīsdesmit 

minimālo mēnešalgu apmērā, t.i., divpadsmit tūkstoši deviņsimts euro apmērā.  

Apstiprināt iztiesāšanā noslēgto vienošanos procesā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa 

piemērošanu SIA “/nosaukums/” un piespriest SIA “/nosaukums/” par tās interesēs izdarīto noziedzīgo 

nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 218. panta trešajā daļā, naudas piedziņu trīsdesmit piecu 

minimālo mēnešalgu apmērā, t.i., piecpadsmit tūkstoši piecdesmit euro apmērā.” 

Norādāms, ka šajā kriminālprocesā tika lemts par PIL piemērošanu divām SIA un šāds 

anonimizēšanas veids – abu SIA nosaukumus aizstājot ar /nosaukums/ izmantots visā 

spriedumā – kas faktiski to padara par analizēšanai attiecībā uz PIL piemērošanas procesu par 

nederīgu. 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi
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Kopumā izvērtējot analizētos tiesu nolēmumus, atzīstams, ka PIL piemērošanas 

prakse Latvijas tiesām pagaidām ir diezgan vienkārša, nav saskatāmi juridiski vai 

faktiski sarežģīti jautājumi. 

Tiesu prakses apskata rezultātā gan rodas priekšstats, ka PIL piemērošanas procesam 

nedz apsūdzības uzturētāji, nedz tiesas nepievērš pienācīgu uzmanību, tajā skaitā 

attiecoties pret šo procesu kā tikai piedevu fiziskās personas apsūdzībai. Par to liecina fakts, 

ka daļā gadījumu, tiesas nolēmumu ievaddaļā nav pat norādījušas, ka vienlaicīgi ar 

fiziskās personas apsūdzību tiek skatīts arī kriminālprocess par PIL piemērošanu - 

skatīt, piemēram, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 18.maija spriedums 

lietā Nr. 12350002415, (Rīgas rajona tiesas 2018.gada 2.maija spriedums lietā 

Nr. 16870002315; Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 17.maija spriedums lietā 

Nr. 15830002117, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019.gada 16.jūlija spriedums lietā 

Nr. 11816011315; Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2019.gada 7.jūnija spriedums lietā 

Nr. 15830008217. 

 

2.2. Juridiskās personas, kam piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi 

Kā jau norādīts iepriekš, statistikas dati par PIL piemērošanu nav pieejami. Savukārt 

analizējamo tiesas nolēmumu apskats (skat. tabulu nr.2) viennozīmīgi ļauj atzīt, ka gandrīz 

visos gadījumos ( aptuveni 90%) PIL piemēroti SIA, un tikai atsevišķos gadījumos citām 

juridiskajām personām – ZS (3 gadījumi), AS (1 gadījums), ārvalstu komersanta filiāle ( 1 

gadījums) un biedrība (1 gadījums).  

Apskatītajos tiesu nolēmumos netika identificēti gadījumi, kad būtu aktualizēts 

jautājums par PIL piemērošanu juridisko personu reorganizācijas vai īpašnieku maiņas 

situācijā. 

Tāpat apskatītajos gadījumos gandrīz nav sastopamas situācijas, kad lemts par PIL 

piemērošanu juridiskai personai, kura būtu izslēgta no reģistra. Kā piemēru šādai 

situācijai var minēt Liepājas tiesas 2016.gada 25.februāra spriedumu lietā nr.15830009412, 

(K20-0060-16/14), kur secinot, ka lietas materiālos atrodams , ka “reģistrēts VID nodokļu 

pārvaldes lēmums par Uzņēmuma izbeigšanu [..]  tiesa uzskata, ka process par PIL 

piemērošanu [..] ir izbeidzams”. 

 

2.3. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskām personām piemērošanas pamats un 

tā esamības/neesamības konstatēšana tiesu nolēmumos 

2.3.1. Noziedzīgo nodarījumu, kuru izdarīšanas gadījumā piemēroti PIL, veidi 

Kā jau norādīts iepriekš, statistiskie dati par to, cik vispār piemērotie dati, kādu 

nodarījumu izdarīšanas gadījumā utt. nav pieejami, kas apgrūtina secinājumu izdarīšanu par 

tipiskajiem gadījumiem, kad Latvijā tiek piemēroti PIL. Ciktāl secinājumus ļauj izdarīt 

analizējamo tiesas nolēmumu apskats (skat. Tabulu nr.2)  atzīstams, ka līdz šim piespiedu 

līdzekļi juridiskām personām piemēroti salīdzinoši šaurā nodarījumu lokā, t.i. par 11 

KL pantos paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, proti:  
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KL pants Gadījumu skaits, kad 

piemērots PIL60 

KL  84.p. Starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas 

noteikto sankciju pārkāpšana 

1.d. - 1 

KL 148.p. Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana 3.d. - 8 

KL 177.p.Krāpšana 1.d.-1, 2.d – 2, 3.d. - 4 

KL 179.p.Piesavināšanās 1.d. - 1 

KL 190.p.Kontrabanda 3.d. – 1 

KL 195.p. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana 3.d. – 1 

KL 217.p. Grāmatvedības un statistiskās informācijas 

noteikumu pārkāpšana 

1.d. – 3 

KL 2171p. Darba samaksas noteikumu pārkāpšana 3 

KL 218.p. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas 

2.d. – 40, 3.d.-2 

KL 275.p. Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un 

viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana 

2.d. – 2 

KL 323.p.Kukuļdošana 1.d. – 4 

 

Pārliecinoši visizplatītākais nodarījums, par ko piemēroti PIL, ir KL 218.pantā 

paredzētā izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas – no 

visiem gadījumiem to ir 56%, tad izplatības ziņā seko KL 148.pantā paredzētā autortiesību un 

balkustiesību pārkāpšana ar gandrīz 11 % un KL 177.pantā paredzētā krāpšana ar nedaudz 

vairāk kā 9% gadījumu. 

Visos apskatītajos tiesu prakses nolēmumos noziedzīgi nodarījumi, par kuru 

izdarīšanu noticis PIL piemērošanas process, bija izdarīti Latvijas teritorijā. Līdz ar to 

apzinātajos nolēmumos nav apskatīti jautājumi par PIL piemērošanu situācijās, kad Latvijā 

par noziedzīgām atzītas darbības izdarītas ārpus Latvijas teritorijas. 

 

2.3.2.  Nolēmumi par PIL piemērošanu un PIL procesa izbeigšanu 

 

Judikatūrā atzīts (lieta Nr.SKK-057/2015), ka krimināllietā, kura tiek iztiesāta, ir 

ticis uzsākts process PIL piemērošanai, jautājums par PIL izlemjams obligāti. Ja šis 

jautājums nav ticis izlemts, tas uzskatāms par būtisku pārkāpumu, kas ir pamats 

nolēmuma atcelšanai un nosūtīšanai jaunai izskatīšanai. 

Attiecībā uz lēmumiem par PIL procesa izbeigšanu, kuri praksē nav plaši izplatīti 

(skat. Tabulu nr.2) konstatējams, ka tie pieņemti divos gadījumos 1) nav konstatēts PIL 

piemērošanas pamats un 2) par KPL prasībām neatbilstošu atzīts lēmums par PIL 

piemērošanas procesa uzsākšanu. 

Lēmumi par PIL procesa izbeigšanu, nekonstatējot PIL piemērošanas pamatu, 

apzinātajā tiesu praksē  pieņemti gadījumos, kad apsūdzētie attaisnoti. 

Tā, piemēram, Zemgales apgabaltiesas 2017.gada 23.maija sprieduma krimināllietā 

15830020614 (KA06-0132-17) aprakstošajā daļā norādīts: 

“Ar pirmās instances tiesas spriedumu SIA /nosaukums/piemērots piespiedu ietekmēšanas 

līdzeklis – likvidācija. Apgabaltiesa atzīst, ka, taisot attaisnojošu spriedumu attiecībā pret apsūdzēto 

/pers. C/, jāatceļ spriedums arī par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu, jo juridiskās 

personas atbildība ir saistīta ar fiziskās personas atbildību. Tā kā konkrētajā gadījumā apsūdzētā 

/pers. C/ piedalīšanās noziedzīgajā nodarījumā nav pierādīta, līdz ar to nav arī konstatējama 

 
60 Gadījumu skaits ir nesakrītošs ar kriminālprocesu skaitu, kuros PIL piemēroti, jo vairākos gadījumos vienā 

procesā PIL piemēroti par vairākiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
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nodarījuma izdarīšana juridiskās personas interesēs, labā vai nepienācīgas pārraudzības vai 

kontroles rezultātā, kas būtu par pamatu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai.”,  

Attiecīgā nolēmuma rezolutīvajā gan par PIL procesu nav norādīts nekas.  

PIL piemērošanas process izbeigts sakarā ar to, ka apsūdzētais attaisnots arī ar 

Kurzemes apgabaltiesas 2016.gada 25.aprīļa spriedums lietā Nr. 11380020214, (KA02-0041-

16) un Latgales apgabaltiesas 2018.gada 16.aprīļa spriedumu lietā nr.11903002615, (KA03-

0029-18). 

 Apzinātajos tiesu nolēmumos nav konstatēti gadījumi, kad fiziskā persona tiktu 

atzīta par vainīgu, taču netiktu saskatīts pamats PIL piemērošanai. 

Vairākos gadījumos tiesas lēmušas par PIL piemērošanas procesa izbeigšanu 

neatbilstošu lēmumu par lietas nodošanu tiesai attiecībā uz PIL piemērošanu dēļ. 

Piemēram, Liepājas tiesas 2017.gada 10.oktobra spriedums lietā nr.15830012612 (K20-

0017-17) (ticis pārsūdzēts, bet atstāts spēkā) atzinusi: 

“2014.gada 21.februārī Finanšu policijas pārvaldes Trešās izmeklēšanas daļas vecākais 

izmeklētājs /pers AA/ pieņēmis lēmumu par procesa uzsākšanu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

piemērošanai juridiskai personai z/s “/nosaukums B/”. Par pieņemto lēmumu paziņots Kurzemes 

tiesas apgabala prokuratūrai un z/s “/nosaukums B/” [..] 

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 440.pantu pirmstiesas procesā piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļu piemērošanai juridiskajai personai noskaidro: 1) noziedzīga nodarījuma izdarīšanas 

apstākļus;2) fiziskās personas, ja tāda zināma, statusu juridiskās personas institūcijās; 3) juridiskās 

personas faktisko rīcību;4) juridiskās personas veikto darbību raksturu un radušās sekas; 

5) juridiskās personas veiktos pasākumus, lai novērstu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; 6) 

juridiskās personas lielumu, nodarbošanās veidu un finansiālo stāvokli. Kriminālprocesa likuma 

441.panta pirmā daļa nosaka, ka pabeidzot pirmstiesas procesu un pieņemot lēmumu par 

krimināllietas nodošanu tiesai, prokurors papildus vispārējām prasībām norāda pirmstiesas procesā 

noskaidrotos šā likuma 440.pantā minētos apstākļus un pamatu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

piemērošanai juridiskai personai.  

Tiesa konstatē, ka 2014.gada 29.augusta lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai, prokurors 

nav izpildījis Kriminālprocesa likuma 441.panta pirmās daļas prasības. Kā arī no krimināllietas 

materiāliem nav iespējams secināt vai process pret juridisko personu z/s “/nosaukums B/” gadījumā 

nav izdalīts atsevišķā lietvedībā. Arī ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu un nododot krimināllietas 

materiālus prokuroram izmeklētājs attiecīgā lēmumā nav norādījis likuma 440.pantā minētos 

apstākļus un pamatojumu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskai persona z/s 

“/nosaukums B/”.  

Tiesa secina, ka kriminālprocesā nav noskaidroti Kriminālprocesa likuma 440.pantā minētie 

apstākļi, līdz ar to saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 548.panta pirmo un otro daļu kriminālprocess 

daļā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai z/s /Nosaukums B/ 

izbeidzams.” 

Savukārt Zemgales rajona tiesas 2019.gada 6.decembra spriedumā lietā 

nr.15830003217, (K73-0445-19) (nolēmums pārsūdzēts, taču prokurora protests daļā par PIL nav 

iesniegts) atzinusi:  

“Prokurore tiesā pieteica lūgumu, lai tiesa lietas ietvaros lemtu jautājumu par piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļu piemērošanu juridiskajai personai – SIA “AUTO MD” [..].  

Izvērtējot prokurores pieteikumu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu SIA „AUTO 

MD”, tiesa ņem vērā KPL 39., 51.nodaļas nosacījumus, kas noteic pirmstiesas kriminālprocesa 

īpatnības, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskajai personai un tiesvedības īpatnības 

procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajai personai.  
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Tiesa konstatē,ka saskaņā ar KPL 439. un 439. Pantu šī  kriminālprocesa ietvaros ar  procesa  

virzītājas 2018.gada 19.februāar lēmumu par procesa uzsākšanu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

piemērošanai juridiskai personai uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu 

SIA „AUTO MD” [..] 

Atbilstoši KPL 548.panta pirmās daļas prasībām, izskatot procesa par piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai materiālus, tiesai jāizlemj: 1) vai ir noticis noziedzīgs 

nodarījums;2) vai ir noskaidroti šā likuma 440.pantā minētie apstākļi;3) vai noziedzīgs nodarījums 

izdarīts juridiskās personas interesēs, labā vai nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā;4) 

kāds piespiedu ietekmēšanas līdzeklis piemērojams. 

KPL 440.pants paredz, ka pirmstiesas procesā piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai 

juridiskajai personai noskaidro:  1) noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus; 2) fiziskās 

personas, ja tāda zināma, statusu juridiskās personas institūcijās;3) juridiskās personas faktisko 

rīcību;4) juridiskās personas veikto darbību raksturu un radušās sekas;5) juridiskās personas veiktos 

pasākumus, lai novērstu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;6) juridiskās personas lielumu, 

nodarbošanās veidu un finansiālo stāvokli. 

Tiesa uzskata, ka šo tiesību normu jāvērtē kopsakarā ar KPL 441.pantu, kura pirmā daļa 

noteic, ka, pabeidzot pirmstiesas procesu un pieņemot lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, 

prokurors papildus vispārējām prasībām norāda pirmstiesas procesā noskaidrotos šā likuma 

440.pantā minētos apstākļus un pamatu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai juridiskajai 

personai. Līdzīgā satura prasība izteikta arī Kriminālprocesa likuma 441. pantā, kas tiesas ieskatā 

papildina iepriekš minēto tiesību normu, nosakot, ka lēmumā par procesa piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai nodošanu tiesai prokurors, papildus vispārējām 

prasībāmnorāda šā likuma 440.pantā minētos apstākļus un pamatojumu piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa piemērošanai, kā arī juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko 

adresi.  

Izvērtējot iepriekš minētās tiesību normas, tiesa atzīst, ka lēmums par krimināllietas nodošanu 

tiesai pēc savas būtības atbilst apsūdzībai, kura tiek izvirzīta juridiskai personai par izdarīto 

noziedzīgu nodarījumu. Tiesa atzīst, ka tas ir vienīgais procesuālais dokuments, iepazīstoties ar kuru 

juridiskā persona (tās pārstāvis) uzzina par kādu darbību izdarīšanu tiek piemērots process par 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajai personai un attiecīgi īstenot tiesības uz 

aizstāvību.  

Ja procesuālajos dokumentos nav atspoguļotas ziņas par juridiskās personas noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanas apstākļiem, juridiskās personas faktisko rīcību, juridiskās personas veikto 

darbību raksturu un radušās sekas, juridiskai personai nav iespējams īstenot savas tiesības ne 

pirmstiesas kriminālprocesā, ne iztiesāšanā.   

Tiesa spriež tiesu, ievērojot principu ne eat iudex ex officio, proti, tiesa pati neuzsāk un 

neizpriež krimināllietu, bet tiesas spriešanas pamatā ir attiecīga apsūdzība. Tiesa nav tiesīga 

spriedumā pēc savas iniciatīvas formulēt iepriekš minētās ziņas par juridiskās personas darbībām, jo 

tiesas funkcijā ietilpst šādu ziņu (apsūdzības) pamatotības pārbaude un izvērtēšana.  

Izvērtējot 2018.gada 27.augusta lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai [..] un lēmumu par 

procesa uzsākšanu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai juridiskai personai [..], secināms, ka 

nav ievērotas KPL 441.panta prasības, kā panta prasības, jo pirmstiesas kriminālprocesā procesa 

virzītājs nav pieņēmis lēmumu par procesa piespiedu ietekmēšanas līdzekļa arī KPL 441. 

piemērošanai juridiskajai personai nodošanu tiesai. Saskaņā ar Krimināllikuma 70. pantu pamats 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai bija izdarītais šā likuma sevišķajā 

daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums, ja noziedzīgu nodarījumu juridiskās personas interesēs ir 

izdarījusi fiziskā persona atbilstoši šā likuma 12.panta pirmās daļas nosacījumiem. Tā kā pirmstiesas 

procesā, pabeidzot pirmstiesas kriminālprocesu, nav  ievērotas KPL 440.,441.,441. Panta 

prasības,tiesai nav tiesiska pamata piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli juridiskai personai SIA 
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“AUTO MD”. Tādējādi tiesa atzīst, ka process daļā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu 

juridiskai personai – SIA “AUTO MD” – ir izbeidzams. “ 

Konstatējot pamatu PIL piemērošanai, tiesas piemērojušas juridiskajām personām 

PIL, to procesuāli fiksējot spriedumos. 

2.3.3. Fiziskas personas izdarīts noziedzīgs nodarījums kā PIL piemērošanas pamats 

Atbilstoši KL un KPL nostādnēm, tiesas gandrīz vienmēr atzinušas, ka PIL 

piemērošanas pamats ir fiziskas personas izdarīts noziedzīgs nodarījums. Tomēr ir 

gadījumi, kad tiesu nolēmumos norādīts, ka noziedzīgu nodarījumu izdarījusi pati 

juridiskā persona. Tā, piemēram,  

Saldus rajona tiesas 2016.gada 24.maija spriedumā lietā nr.15830010515 (K34-0077-

16), ietverta norāde: 

“SIA „UD Company”, reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, neveicot saņemtā un aprēķinātā 

pievienotās vērtības nodokļa nomaksu, neveicot aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu 

pilnā apmērā, ir izvairījusies no normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas valsts budžetā, 

tādējādi nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā un apdraudot ar likumu aizsargātās Latvijas 

tautsaimniecības intereses, kas ir pamats piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskai 

personai.”  

 Rēzeknes tiesas 2016.gada 15.decembra spriedumā lietā Nr. 15830015414, (K26-

0521-16), norādīts : 

“Tādējādi SIA „JANUS M” izvairījās no PVN samaksas 28215,51 Ls (40147,05 euro) apmērā, radot 

valstij zaudējumus lielā apmērā.” 

Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 27.februāra spriedumā lietā Nr. 11816007716, 

(K69-0370-18) norādīts: 

“Sabiedrība izdarīja Krimināllikuma 148.panta 3.daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.” 

 

Raksturojot PIL piemērošanas pamatu, akcentējami divi apstākļi – 1) kāda ir fiziskās 

personas, kura izdarījusi noziedzīgo nodarījumu saikne ar juridisko personu (tiesības pārstāvēt 

un rīkoties tās vārdā; tiesības pieņemt lēmumus tās vārdā; kontroles īstenošana juridiskās 

personas ietvaros) un 2) vai noziedzīgais nodarījums izdarīts juridiskās personas interesēs, 

labā vai nepienācīgas uzraudzības/kontroles rezultātā. 

Attiecībā uz pirmo var atzīt, ka gandrīz visos gadījumos (kur vispār atbilstoša norāde 

nolēmumā ir ietverta) tiesas konstatējušas, ka nodarījumu izdarījusi fiziskā persona, 

balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu vai rīkoties tās vārdā. Tāpat gandrīz 

visos gadījumos konstatēts, ka šī fiziskā persona rīkojusies individuāli. Tikai vienā 

gadījumā, piemērojot PIL, atzīts, ka PIL piemērošanas pamats ir koleģiāli valdes 

sastāvā juridiskās personas interesēs izdarīts noziedzīgs nodarījums (skat., Kurzemes 

rajona tiesas 2019.gada 27.augusta spriedumu lietā nr.12261001319 (K69-0966-19). 

Apzinātie un analizētie tiesu nolēmumi attiecībā uz otro aspektu liecina, ka absolūtā 

vairumā gadījumu tiesas kā PIL piemērošanas pamata elementu saskatījušas juridiskās 

personas interesēs vai labā izdarītu noziedzīgu nodarījumu. Daļā gadījumu tiesa 

atzinusi, ka nodarījums izdarīts gan interesēs, gan labā.  

Norādāms, ka tiesu praksē nav vienveidīgas pieejas par to gadījumu, kas izdarīti 

juridiskās personas “interesēs”, kad “labā” un, kad vienlaicīgi gan “interesēs”, gan 
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“labā”.  Daži piemēri kriminālprocesos par KL 148.pantā paredzēto noziedzīgo  nodarījumu 

izdarīšanu dažādos pārskata perioda gados un dažādās tiesās pieņemtiem lēmumiem: 

• apsūdzētais /pers. A/ izdarīja noziedzīgo nodarījumu, balstoties uz tiesībām pārstāvēt 

juridisko personu SIA /Nosaukums A/: /pers. A/ (vienīgais dalībnieks – valdes loceklis, pats 

arī bija atbildīgs par uzņēmuma deklarāciju un nodokļu aprēķina jautājumiem sabiedrībā) 

darbību rezultātā juridiskā persona SIA “/Nosaukums A/” guva labumu, nenomaksājot 

nodokļus valsts budžetā. (Jelgavas tiesas 2016.gada 5.janvāra spriedums lietā 

Nr. 15830015314, (K15-0128-16)); 

• Kriminālprocesā savāktie pierādījumi norāda uz to, ka /pers. A/, būdams SIA /Nosaukums A/, 

kas reģistrēta LR Uzņēmuma reģistrā 2013.gada 11.jūlijā ar reģistrācijas numuru 

/reģistrācijas numurs/, juridiskā adrese ,,/adrese/, ar pamatdarbības veidu - sabiedriskās 

kārtības un drošības uzturēšana, personiskās drošības darbības, ar pamatkapitālu 200 Ls 

(284,57 euro), vienīga atbildīgā persona, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, 

būdams atbildīgs par SIA /Nosaukums A/ deklarācijām un nodokļu aprēķinu jautājumiem, 

nodokļu nomaksu valsts budžetā noteiktajā termiņā un pilnā apmērā, atstāja naudas līdzekļus 

SIA/NosaukumsA/rīcībā, tā izvairoties nonodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, 

nodarotvalstij zaudējumus lielā apmērā un apdraudot ar likumu aizsargātās Latvijas 

tautsaimniecības intereses, juridiskās personas-SIA/NosaukumsA/ interesēs un labā. (Tukuma 

rajona tiesas 2016.gada 30.maija spriedums lietā Nr. 15830002515, (K37-0080-16)); 

• Ņemot vērā to, ka /pers. A/ noziedzīgās darbības, kas paredzētas Krimināllikuma 218.panta 

otrajā daļā, ir izdarītas SIA „JANUS M” interesēs, radot tai nepamatotas fiskālas 

priekšrocības nodokļu nomaksas jomā, ir konstatējams tiesisks pamats piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa piemērošanai SIA „JANUS M”, jo juridiskā persona nav veikusi pasākumus, lai 

nepieļautu un novērstu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, bet pieļāva likumā noteikto 

pienākumu nepildīšanu daļā par grāmatvedības dokumentu kārtošanu un pienākumu 

aprēķināt un nomaksāt valsts budžetā nodokļus un nodevas atbilstoši patiesajam 

saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim. (Rēzeknes tiesas 2016.gada 15.decembra 

spriedums lietā Nr. 15830015414, (K26-0521-16)); 

• Lietas materiālos esošā informācija apstiprina, ka apsūdzētais /pers. C/ noziedzīgo 

nodarījumu izdarīja balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu SIA “/uzņēmuma 

nosaukums/”, un proti, būdams SIA “/uzņēmuma nosaukums/” valdes loceklis ar tiesībām 

pārstāvēt sabiedrību atsevišķi no 2010. gada 1. novembra līdz 2014. gada 13. novembrim, 

veicot uzņēmuma saimniecisko darbību, sniedza nodokļu administrācijai nodokļu likumos 

paredzētās atskaites, deklarācijas un ziņojumus, bet aprēķinātās nodokļu un maksājumu 

summas valsts budžetā labprātīgi un pilnā apmērā nemaksāja, tādējādi juridiskā persona SIA 

“/uzņēmuma nosaukums/” guva labumu, nenomaksājot nodokļus valsts budžetā, nodarot 

valstij zaudējumus lielā apmērā un apdraudot ar likumu aizsargātās Latvijas tautsaimniecības 

intereses. Noziedzīgo nodarījumu /pers. C/ izdarīja juridiskās personas SIA “/uzņēmuma 

nosaukums/” interesēs un labā. (Jelgavas tiesas 2017.gada 10.janvāra spriedums lietā 

Nr. 15830010615, (K15-0139-17)); 

• pers. B/ izdarīja noziedzīgo nodarījumu, balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu 

SIA “/Nosaukums A/”: /pers. B/ (būdams sabiedrības dibinātājs 2014.gada 29.jūlijā un 

vienīgais dalībnieks, vienpersonīgs vadītājs - valdes loceklis, līdz 2015.gada 23.martam, pats 

arī bija atbildīgs par uzņēmumu deklarāciju un nodokļa aprēķina jautājumiem sabiedrībā) 

darbību rezultātā juridiskā persona SIA “/Nosaukums A/” guva labumu, nenomaksājot 

nodokļus valsts budžetā. (Jelgavas tiesas 2017.gada 11.maija spriedums lietā 

Nr. 15830011915); 

• Kriminālprocesā savāktie pierādījumi norāda uz to, ka /pers. A/ kā vienīgās SIA /Nosaukums 

A/ amatpersonas, – valdes locekļa, ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi juridisko personu - SIA 
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/Nosaukums A/, darbību rezultātā, juridiskā persona – SIA /Nosaukums A/ guva labumu, 

nenomaksājot nodokļus valsts budžetā kopsummā 65 697.93 euro (sešdesmit piecu tūkstošu 

seši simti deviņdesmit septiņu euro un 93 centu), kas saskaņā ar likumu „Par Krimināllikuma 

spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 20.pantu atzīstami par lieliem apmēriem. SIA 

valdes loceklis /pers. A/ noziedzīgu nodarījumu izdarīja juridiskās personas interesēs un 

labā, kas ir pamats piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai. 

(Tukuma rajona tiesas 2017.gada 2.jūnija spriedums lietā Nr. 15830010315, (K37-0008-17)) 

• /pers. C/ un /pers. D/ izdarītie noziedzīgie nodarījumi izdarīti juridiskās personas SIA 

“/nosaukums/” interesēs, lai komercsabiedrībai pilnā apmērā netiktu aprēķinātas un 

iemaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis. (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2019.gada 7.jūnija spriedums lietā 

Nr. 15830008217, (K30-0644-19)); 

• Noziedzīgais nodarījums izdarīts juridiskās personas AS “/nosaukums/” interesēs, jo 

nenomaksājot nodokļus pilnā apmērā, juridiskā persona guva priekšrocības attiecībā pret 

citiem komersantiem, kuri nodokļu nomaksu veic likumā noteiktajā termiņā un pilnā apmērā.  

(Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 27.augusta spriedums lietā nr.12261001319 (K69-0966-

19)). 

Redzams, ka vienveidīgu noziedzīgu nodarījumu gadījumos attiecīgie 

formulējumi ir dažādi. 

Tiesu praksē sastopami arī gadījumi, kad saskatīta vienlaicīgi gan noziedzīga 

nodarījuma izdarīšana juridiskās personas labā vai interesēs, gan arī nepietiekami 

pārraugot un kontrolējot uzņēmumu. Tā, piemēram, Ogres rajona tiesaa 2017.gada 

24.maija sprieduma lietā Nr. 11816007114, (K24-0240-17) konstatējusi  

“Noziedzīgais nodarījums - datorprogrammu bez atbilstošas licences reproducēšana, kuru izdarījusi 

pašlaik izmeklēšanā nenoskaidrota persona, tika izdarīts SIA /Nosaukums A/ interesēs, izmantojot 

datorprogrammas bez atbilstošas licences, izgatavojot dokumentus un projektus SIA /Nosaukums A/ 

vārdā, SIA /Nosaukums A/ gūstot materiālu labumu no šo projektu izstrādes. / Tiesa atzīst, ka 

pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotas personas SIA /Nosaukums A/ interesēs ir izdarījušas 

noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 148.panta trešajā daļā. Noziedzīgs nodarījums 

izdarīts nepietiekami pārraugot un kontrolējot uzņēmuma saimniecisko darbību.”.  

Līdzīgs atzinums iekļauts arī  Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 27.februāra 

spriedums lietā Nr. 11816007716, (K69-0370-18): 

“ Laikā līdz 2016.gada 18.aprīlim saimnieciskās darbības veikšanas vietā, kas sakrīt ar juridisko 

adresi Sabiedrības interesēs un pašas Sabiedrības nepienācīgas pārraudzības rezultātā tai piederošās 

datorsistēmās bez Autortiesību likuma 40.panta 1.daļā noteiktās autortiesību subjekta atļaujas tika 

reproducētas šādas datorprogrammas [..] Datorprogrammas ir reproducētas Sabiedrības interesēs un 

tās valdes nepietiekamas pārraudzības rezultātā”  

Arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 23.septembra spriedumā 

lietā nr.11816008516 (K30-2120-19) atzīts: 

“[..] persona uzņēmuma /jur.pers./ interesēs un uzņēmuma valdes nepietiekamas 

pārraudzības rezultātā izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 148.panta 

trešajā daļā” 

Tai pat laikā līdzīgās lietās par KL 148.p. paredzētā nodarījuma izdarīšanu konstatēts, 

ka nodarījumi izdarīti tikai juridiskās personas interesēs. Tā, piemēram,  Zemgales rajona 

tiesas 2019.gada 19.augusta spriedumā lietā nr.11816009416 (K73-1891-19) norādīts: 
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“SIA “/nosaukums A/” interesēs tika pārkāptas autortiesības lielā apmērā. 

SIA “/nosaukums A/”, reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, darbinieks – projektu vadītājs 

/pers. A/, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, vietā un apstākļos, bet ne vēlāk kā 

līdz/datums/plkst. 20.13 nolēma pārkāpt datorprogrammu “SolidWorks Premium 2014” un 

“SolidWorks Electrical 2014” autora – uzņēmuma “/nosaukums B/”, autortiesības uz iepriekš minēto 

datorprogrammu reproducēšanu, nolūkā tās izmantot SIA “/nosaukums A/” saimnieciskās darbības 

veikšanai un tās interesēs.” 

Arī šajos gadījumos redzams, ka vienveidīgu noziedzīgu nodarījumu gadījumos 

attiecīgie formulējumi ir dažādi. 

Gadījumos, kad apsūdzība iztiesāšanas gaitā ir grozīta, atbilstoši tai grozāms arī 

lēmums par PIL piemērošanas procesa uzsākšanu – skatīt, piemēram, Kurzemes rajona 

tiesas 2018.gada 10.maija spriedumu lietā nr. 15830009615 (K69-0275-18/1). 

2.3.4. PIL piemērošana, ja inkriminēti vairāki noziedzīgie nodarījumi 

Vairākās krimināllietās, kurās piemēroti PIL, fiziskās personas tikušas atzītas par 

vainīgām vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Attiecībā uz šādu situāciju Augstākā 

tiesa ir lēmusi, ka ja inkriminēti vairāki nodarījumi, ir jāizlemj un jāpamato juridiskas 

personas ieinteresētība katra nodarījuma izdarīšanā (Augstākās tiesas 2016.gada 14. 

jūnija lēmums lietā Nr.SKK-0006/2016 (158300604408)).  

Neskatoties uz to, tas tiesu praksē ne vienmēr tiek ievērots un sastopami nolēmumi, 

kuros nav ietvertas norādes par PIL pamatu attiecībā uz katru fiziskai personai 

inkriminēto nodarījumu – skat., piemēram, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

2019.gada 8.maija spriedums lietā nr.11840001417 (K30-0947-19); Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas 2019.gada 7.jūnija spriedums lietā Nr. 15830008217, (K30-0644-19); Rīgas 

pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2020.gada 21.jūlija spriedums lietā nr.15840089919 

(K29-0820-20). 

2.3.5. PIL piemērošanas pamata esamības pamatojums tiesu nolēmumos 

 

PIL piemērošanas pamata raksturojums, skaidrojums (ne tikai KL nocitēšana) un 

tā esamības pamatojums, vispārīgi skatoties, ir minimāls. Zināmā veidā to ir ietekmējis 

fakts par vienkāršoto formu izplatību PIL piemērošanas procesos, kā arī tas, ka ievērojamā 

daļā gadījumu spēkā stājušies ir saīsinātie spriedumi. 

Lielākoties īsi, taču pietiekami informatīvi apskatīta noziedzīgu nodarījumu 

izdarījušās fiziskās personas saikne ar juridisko personu (kas faktiski ir ietverta 

apsūdzībā), taču  nav iekļauts izvērsts noziedzīga nodarījuma izdarīšanas juridiskās 

personas “labā”/”interesēs” apskats.  Proti, lielā daļā gadījumu tiek pieminēts, ka fiziskai 

personai inkriminētā darbība (dažkārt tās apraksts tiek, dažkārt pat netiek vēlreiz nolēmumā 

ietverts) ir notikusi juridiskās personas “interesēs” vai “labā”, tomēr, kā tieši tas izpaudies, 

raksturots nav. Kā piemērus var minēt tiesu nolēmumus no pārskata perioda dažādiem gadiem 

un dažādām tiesām. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 15.jūlija 

spriedums lietā Nr. 11816003212; Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 

27.jūlija spriedums lietā Nr. 16870000215, (K30-1069-15) Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas 2017.gada 17.marta spriedums lietā Nr. 15830002015, (K30-0559-17); 
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Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 23.maija spriedums lietā 

Nr. 15830011614, (K29-0102-19); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 17.maija 

spriedums lietā Nr. 15830002117, (K30-0937-18); Rīgas rajona tiesas 2019.gada 

11.septembra spriedums lietā nr.11816011718 (K33-0679-19); Rīgas pilsētas Pārdaugavas 

tiesas 2019.gada 19.decembra spriedums lietā nr.11816004817 (K68-0905-19).  

Ir konstatējami gadījumi, kad, lai arī lakonisks, apraksts tomēr ir ietverts. 

Piemēram, 

• “Kriminālprocesā savāktie pierādījumi norāda uz to, ka /pers. F/, kā ZS “nosaukums”, 

reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, 

juridiskā adrese Rundāles novads, Rundāles pagasts, “nosaukums”, vienīgā īpašnieka un 

atbildīgās amatpersonas ar paraksta tiesībām darbību rezultātā, juridiskā persona –ZS 

/Nosaukums / guva labumu, nenomaksājot nodokļus valsts budžetā kopsummā 89751,54 

euro, kas saskaņā ar likumu „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 

20.pantu atzīstami par lieliem apmēriem” (Zemgales rajona tiesas 2018.gada 15.marta 

spriedums lietā Nr. 15830016016, (K73-0471-18)); 

• /pers. C/ un /pers. D/ izdarītie noziedzīgie nodarījumi izdarīti juridiskās personas SIA 

“/nosaukums/” interesēs, lai komercsabiedrībai pilnā apmērā netiktu aprēķinātas un 

iemaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis. (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2019.gada 7.jūnija spriedums lietā 

Nr. 15830008217, (K30-0644-19)); 

• Noziedzīgais nodarījums izdarīts juridiskās personas AS “/nosaukums/” interesēs, jo 

nenomaksājot nodokļus pilnā apmērā, juridiskā persona guva priekšrocības attiecībā pret 

citiem komersantiem, kuri nodokļu nomaksu veic likumā noteiktajā termiņā un pilnā apmērā.  

(Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 27.augusta spriedums lietā nr.12261001319 

(K69-0966-19)). 

 

2.4. Piemērotie piespiedu ietekmēšanas juridiskām personām līdzekļu veidi un mēri, to 

pamatojums tiesu nolēmumos 

2.4.1. Piemēroto PIL veidi un mēri 

Kā jau norādīts, statistikas rādītāju par piemēroto PIL veidiem un to apmēriem Latvijā 

nav. Savukārt no analizētajiem spēkā stājušajiem tiesu nolēmumiem (skat. tabulu nr.2), kuros 

nolemts juridiskajai personai piemērot PIL, secināms, ka tikai vienā gadījumā piemērota 

tiesību ierobežošana, tikai trijos gadījumos piemērots PIL – mantas konfiskācija. Izplatītākie 

piemērotie PIL ir likvidācija, kura piemērota  gandrīz 43% gadījumu  un naudas 

piedziņa, kura piemērota 53% gadījumu. 

Analizējot tiesu nolēmumos izvēlēto PIL veidu, atzīstams, ka, ņemot vērā, ka KL nav 

noteikti stingri kritēriji, kad kāds PIL piemērojams, formālās prasības lielākoties atzīstamas 

par ievērotām.  

Attiecībā uz piemēroto PIL un tieši – naudas piedziņas – mēriem, jāsaka, ka, kā tas 

uzskatāmi redzams pielikumā nr.2, tiesas piemērojušas salīdzinoši maza apmēra PIL. 

Absolūtā vairumā gadījumu tas, ņemot vērā naudas piedziņas apmēra iespējamo amplitūdu, ir 

ļoti tuvs minimālajai naudas piedziņas robežai. Neskatoties uz to, ka maksimāli iespējamā 

naudas piedziņas robeža ir vairāku desmitu tūkstošu minimālo mēnešalgu apmērā, naudas 
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piedziņa tikai trijos gadījumos ir 50 un vairāk MMA. Tā, mazāka par 20 MMA naudas 

piedziņa noteikta 34% gadījumu, no 20-29MMA -  32% gadījumu, 33 un 35 MMA apmērā – 

26% gadījumu, 50 MMA apmērā – nepilnu 6% gadījumā, savukārt tikai vienā gadījumā 

naudas piedziņa sasniegusi vairāku simtu MMA apmēru un noteikta 747 MMA apmērā. 

 

2.4.2. PIL veida un mēra noteikšana vairāku noziedzīgu nodarījumu gadījumā 

Tiesu praksē nav vienveidīga pieeja gadījumiem, kad viena kriminālprocesa 

ietvaros juridiskai personai tiek piemēroti PIL par vairākiem noziedzīgajiem 

nodarījumiem.  

Ir gadījumi, kad fiziskais personai inkriminēti vairāki nodarījumi, PIL par katru 

izlemts netiek, netiek arī noteikts atsevišķi un pēcāk saskaitīts. Ilustrācijai kā piemērus var 

minēt -  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 8.maija spriedumu lietā 

nr.11840001417 (K30-0947-19) ;Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2020.gada 

21.jūlija spriedums lietā nr.15840089919 (K29-0820-20).  Savukārt citos gadījumos PIL tiek 

noteikts par katru nodarījumu un vēlāk arī aprēķināts galīgais izciešamais PIL , kā, piemēram, 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 15.jūlija spriedumā lietā 

Nr. 11816003212, Rīgas rajona tiesas 2017.gada 25.janvāra spriedumā lietā 

Nr. 12507002316, (K33-0459-17); Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 

23.maija spriedums lietā Nr. 15830011614, (K29-0102-19), Kurzemes rajona tiesas 

2019.gada 19.marta spriedums lietā Nr. 15830000716, (K69-0006-19) vai Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas 2019.gada 7.jūnija spriedumā lietā Nr. 15830008217, (K30-0644-19) 

2.4.2.1. PIL veida un mēra pamatojums tiesu nolēmumos 

Lielā daļā apskatīto tiesas nolēmumu, kuros piemērots PIL, nav rodams vispār 

nekāds pamatojums tam, kāpēc izvēlēts tieši tāda veida un mēra PIL.  Tas attiecināms 

gan uz situācijām, kurās pieņemti un spēkā stājušies saīsinātie spriedumi, piemēram, 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 5.jūnija spriedums lietā 

Nr. 15830013316, (K29-0330-18),; Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedums 

lietā Nr. 15830317010, (K69-0262-18); Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019.gada 16.jūlija 

spriedums lietā Nr. 11816011315; Zemgales rajona tiesas 2018.gada 4.jūnija spriedums lietā 

Nr. 15830013114, (K73-0610-18); Zemgales rajona tiesas 2019.gada 19.augusta spriedums 

lietā nr.11816009416 (K73-1891-19); Rīgas rajona tiesas 2019.gada 11.septembra spriedums 

lietā nr.11816011718 (K33-0679-19); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 

23.septembra spriedums lietā nr.11816008516 (K30-2120-19); Kurzemes rajona tiesas 

2019.gada 6.novembra spriedums lietā nr.15840073018 (K69-0941-19); Rīgas pilsētas 

Latgales priekšpilsētas tiesas 2020.gada 21.jūlija spriedums lietā nr.15840089919 (K29-0820-

20) u.c., gan arī uz t.s. “pilnajiem” tiesu nolēmumiem – skatīt, piemēram, Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 15.jūlija spriedumu lietā Nr. 11816003212; Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 27.jūlija spriedums lietā Nr. 16870000215, 

(K30-1069-15); Ventspils tiesas 2016.gada 23.maija spriedums lietā Nr. 15830300511, (K40-

0051-16); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 18.maija spriedums lietā 

Nr. 12350002415, (K30-1166-17); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 17.maija 

spriedums lietā Nr. 15830002117, (K30-0937-18);; Zemgales rajona tiesas 2018.gada 

15.marta spriedums lietā Nr. 15830016016, (K73-0471-18). 
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Ir nolēmumi, kuros ietverts ļoti īss pamatojums PIL veidam un mēram. Piemēram:  

• “Ņemot vērā, ka ir izdarīts smags noziegums un izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir veikta SIA 

darbības laikā, kad tās valdes priekšsēdētājs bija /pers. A/, uz šo brīdi SIA /Nosaukums A/ nav 

reģistrēti jauni valdes locekļi, nav uzsākts maksātnespējas process, ne arī likvidācija, uzskatu, ka 

SIA  /Nosaukums A/, reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, piemērojams Krimināllikuma 

703 .pantā paredzētais juridiskās personas ietekmēšanas līdzeklis - likvidācija, atsavinot valsts 

īpašumā bez atlīdzības visu tās īpašumā esošo mantu.: (Tukuma rajona tiesas 2015.gada 

3.jūlija spriedums lietā Nr. 15830001414, (K37-0160-15)); 

• “Ņemot vērā to, ka ir izdarīts smags noziedzīgs nodarījums, tiesa uzskata, ka ir piemērojams 

piespiedu ietekmēšanas līdzeklis – likvidācija, atsavinot valsts īpašumā bez atlīdzības visu tās 

īpašumā esošo mantu”. (Jelgavas tiesas 2016.gada 5.janvāra spriedums lietā 

Nr. 15830015314, (K15-0128-16)); 

• “Lietā noskaidrots, ka SIA ’’ /uzņēmums/’’ reģistrēta 2014.gada 27.februārī, bet 2015.gada 

1.maijā izslēgta no PVN maksātāju reģistra. Ziņu par uzņēmumā nodarbinātajām personām un 

aktīvas saimnieciskās darbības veikšanu nav. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 1 EUR. Gada pārskats 

par 2015.gadu nav iesniegts, kā arī 2015.gadā VID nav iesniegtas normatīvajos aktos noteiktās 

atskaites. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Krimināllikuma 70.1 panta pirmo daļu 

un 70.2 panta pirmo daļu, kā arī 70.3 panta otro daļu, tiesa atzīst, ka SIA ’’/uzņēmums/’’ 

piemērojams piespiedu ietekmēšanas līdzeklis – likvidācija.” (Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas 2017.gada 17.marta spriedums lietā Nr. 15830002015, (K30-0559-

17)); 

• “Tiesa atzīst, ka no likumā juridiskajai personai paredzētajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem 

šajā gadījumā ir nosakāms bargākais – juridiskas personas likvidācija, jo uzņēmums gada laikā 

nav veicis nodokļu maksājumus, radot valsts ekonomiskajām interesēm lielu kaitējumu. Pašlaik 

uzņēmums darbību neveic un tā likvidācija neaizskars ne citu personu, ne darba ņēmēju 

intereses.” Tukuma rajona tiesas 2017.gada 2.jūnija spriedums lietā Nr. 15830010315, 

(K37-0008-17); 

• “Ņemot vērā to, ka kriminālprocesā nav konstatēts, ka SIA “/nosaukums/” būtu veikusi kādus 

pasākumus, lai novērstu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, juridiskajai personai SIA 

„/nosaukums/” par Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanu piemērojams piespiedu ietekmēšanas līdzeklis - naudas piedziņa 22 Latvijas Republikā 

noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, jeb EUR 9460,00;  par Krimināllikuma 217.1pantā 

paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu juridiskās personas interesēs piemērojams piespiedu 

ietekmēšanas līdzeklis - naudas piedziņa 12 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu 

apmērā, jeb EUR 5160,00;  Juridiskajai personai SIA „/nosaukums/”, saskaņā ar Krimināllikuma 

70.8 panta ceturtās daļas 1.punktu, daļēji saskaitot piespriestos sodus, galīgo piespiedu 

ietekmēšanas līdzekli noteikt 25 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, jeb 

piemērot naudas piedziņu EUR 10 750,00” .  (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

2019.gada 7.jūnija spriedums lietā Nr. 15830008217, (K30-0644-19) 

• “Saskaņā ar Krimināllikuma 70.8 pantu, nosakot piespiedu ietekmēšanas līdzekļa veidu, ņem vērā 

noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu. Izvērtējot visus krimināllietā konstatētos 

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļus, ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu un 

radīto kaitējumu, kā arī ziņas par biedrības “/nosaukums A/” darbību, tiesa atzīst, ka atbilstoši 

Krimināllikuma 70.3 pantam, juridiskajai personai biedrībai “/nosaukums A/” piemērojams 

piespiedu ietekmēšanas līdzeklis – likvidācija. Tiesa ņem vērā Krimināllikuma 70.3 panta otrajā 

daļā noteikto, ka juridiskā persona ir likvidējama, citu starpā, arī gadījumā, ja izdarīts smags 
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noziegums, kas ir konstatēts šī kriminālprocesa ietvaros. Krimināllikuma 70.3 panta trešā daļa 

noteic, ka likvidējot juridisko personu, valsts īpašumā bez atlīdzības atsavināma visa tās īpašumā 

esošā manta, taču šajā kriminālprocesā biedrības “/nosaukums A/” manta nav apjausta”. 

(Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 4.novembra spriedums lietā nr.15830006215 

(K69-0220-19) 

 

Ir arī gadījumi, kad nolēmumos ietverts salīdzinoši izvērsts PIL veida un mēra 

pamatojums. Piemēram, 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 17.maija spriedumā lietā 

Nr. 15830002117, (K30-0937-18) norādīts: 

“ Tiesa atzīst, ka kriminālprocesa gaitā ir noskaidrots, ka /pers. A/ noziedzīgos nodarījumus ir 

izdarījis SIA /nosaukums A/ interesēs, kopš 2013. gada 01.11. būdams vienīgā sabiedrības atbildīgā 

amatpersona- valdes loceklis. Par SIA /nosaukums A/noskaidrots, ka tā reģistrēta LR Uzņēmumu 

reģistrā 2013. gada 1. novembrī, ar juridisko adresi /adrese/ ar komercdarbības veidu: apmetēju 

darbi, bet faktiski nodarbojās ar palīgdarbiem būvniecībā. Uzņēmumā 2016. gada jūnijā- decembrī 

tika nodarbināti vidēji 30-40 darbinieki. 07.03.2018. sabiedrībai nav konstatēta piederoša nauda un 

manta. Tās saimnieciskā darbība apturēta, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2018. 

lēmumu Nr.30.1-8.59.2/55490. Atbilstoši Krimināllikuma 701. pantam, par šā likuma sevišķajā daļā 

paredzētu noziedzīgu nodarījumu privāto tiesību juridiskajai personai, tai skaitā valsts 

vaipašvaldību kapitālsabiedrībai, kā arī personālsabiedrībai, tiesa vai likumā paredzētajos 

gadījumos prokurors var piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli, ja nodarījumu juridiskās 

personas interesēs, šīs personas labā vai tās nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā 

izdarījusi fiziskā persona, rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās 

institūcijas loceklis: 1) balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu vai darboties tās 

uzdevumā; 2) balstoties uz tiesībām pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā; 3) īstenodama 

kontroli juridiskās personas ietvaros. Šādos apstākļos tiesa atzīst, ka SIA /nosaukums A/ pēc 

Krimināllikuma 218. panta 2. daļas un Krimināllikuma 2171. panta 1. daļas ir piemērojams 

piespiedu ietekmēšanas līdzeklis- likvidācija. Ņemot vērā minēto, atbilstoši Krimināllikuma 702. 

panta otrajai daļai, cieti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi nav nosakāmi. “ 

Ogres rajona tiesas 2017.gada 24.maija spriedumā lietā Nr. 11816007114, (K24-0240-

17) norādīts: 

“ SIA /Nosaukums A/ ir veikusi darbības, lai novērstu atkārtotu pārkāpumu izdarīšanu 

datorprogrammu jomā, tā ir noteikusi darbinieku atbildību par autortiesību ievērošanu un 

noteikumus attiecībā uz uzņēmumā izmantojamām datorprogrammām un apstiprinājusi SIA 

/Nosaukums A/ datoru un informācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumus, izstrādājusi un ar 

rīkojumu apstiprinājusi iekšējās kontroles sistēmu, ar kuru ir noteikusi atbildīgo darbinieku par SIA 

/Nosaukums A/ datoru un informācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu, noslēgusi 

līgumu ar datorprogrammu auditoru par regulāru SIA/Nosaukums A/ datorprogrammu auditu, 

pasūtījusi auditoram SIA/Nosaukums A/ datortehnikas programmatūras auditu, SIA /Nosaukums A/ 

ir novērsusi radīto kaitējumu, jo iegādājusies licenzētas datorprogrammas, SIA /Nosaukums A/ ir 

izlīgusi ar visiem cietušajiem kriminālprocesā un atlīdzinājusi cietušajiem nodarītos zaudējumus. 

Par juridisko personu ir noskaidrots, ka SIA /Nosaukums A/ reģistrēta Latvijas Republikas 

Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā 2002.gada 27.maijā a rnodokļa maksātāja reģistrācijas 

numuru/reģistrācijasnumurs/,juridiskāadrese:/adreseA/,norādītaisdarbībasveids- 

inženierdarbībasun ar tām saistītās tehniskās konsultācijas, juridiskās personas apmaksātais 

pamatkapitāls 14070 EUR, SIA /Nosaukums A/ ir aktīvs nodokļu maksātājs, kas nodarbojas ar ceļu 

projektēšanu un ceļu būvdarbu uzraudzību. 2015.gadā uzņēmumā vidēji nodarbināti bija 34 

darbinieki, neto apgrozījums 2015.gadā bija 904785 EUR, uzņēmums 2015.gadā strādāja ar 34253 
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EUR zaudējumiem. Tiesa konstatē, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 548.panta pirmās daļas 

2.punktā noteikto, ir noskaidroti Kriminālprocesa likuma 440.pantā minētie apstākļi. Prokurors un 

juridiskā persona SIA /Nosaukums A/, slēdzot vienošanos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa 

piemērošanu juridiskajai personai, ir panākuši vienošanos par to, ka tiesai tiek lūgts piemērot šādu 

piespiedu ietekmēšanas līdzekli: naudas piedziņa 20 minimālo mēnešalgu apmērā jeb 7600 EUR 

apmērā. “ 

Jelgavas tiesas 2017.gada 11.maija spriedumā lietā Nr. 15830011915, (K15-0343-17) 

ietverts šāds pamatojums: 

“/pers. B/ noziedzīgu nodarījumu izdarīja juridiskās personas – SIA “/Nosaukums A/” interesēs un 

labā, iepriekš norādītajos apstākļos. Pārkāpumi nodokļu režīmā ir veikti drīz pēc SIA “/Nosaukums 

A/” dibināšanas, kas liecina, ka sabiedrības dibināšana un darbs tika organizēts arī nepamatotu 

finanšu līdzekļu paturēšanai savām vajadzībām un izmantošanai, kas citādi nebūtu pieejams. Tā 

rezultātā sabiedrībai nav finanšu līdzekļu darbības turpināšanai, izveidojies nodokļu parāds valstij 

lielos apmēros. Ne sabiedrība, ne /pers. B/ nav veicis nekādas darbības situācijas uzlabošanai un 

seku novēršanai. Šobrīd sabiedrība savu darbību neveic. Par sabiedrības maksātnespējas procesu 

vai likvidāciju ziņas nav sniegtas.SIA “/Nosaukums A/”, neveicot saņemtā un aprēķinātā pievienotās 

vērtības nodokļa nomaksu, neveicot aprēķināto valsts sociālas obligātās apdrošināšanas iemaksu 

nomaksu pilnā apmērā, ir izvairījusies no normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas valsts 

budžetā, tādejādi nodarot valstij zaudējumus lielos apmēros un apdraudot ar likumu aizsargātās 

Latvijas tautsaimniecības intereses, kas ir pamats piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai 

juridiskai personai. Pirmstiesas kriminālprocesā ir konstatēti visi Kriminālprocesa likuma 440.pantā 

minētie apstākļi. Nekādas jaunas ziņas tiesa nav saņēmusi. Saskaņā ar Krimināllikuma 70.1-70.8 

pantā noteikto arī SIA “/Nosaukums A/” ir piemērojams piespiedu līdzeklis. Ņemot vērā, ka izdarīts 

smags noziegums, ir acīmredzams, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir veikta visā sabiedrības 

faktiskās darbības /pers. B/ vadībā laikā, ir piemērojama sabiedrības likvidācija, atsavinot valsts 

īpašumā bez atlīdzības visu tās īpašumā esošo mantu. Citu likumā paredzēto ietekmēšanas līdzekļu 

piemērošana nav lietderīga un nav juridiska pamata.” 

Rēzeknes tiesas 2016.gada 15.decembra spriedumā lietā Nr. 15830015414, (K26-0521-

16) atzīts: 

“Nosakot juridiskai personai SIA “JANUS M” piemērojamo piespiedu ietekmēšanas līdzekļu veidu un 

mēru, tiesa ņem vērā tās interesēs izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagumu, juridiskās personas 

lielumu, nodarbošanās veidu un finansiālo stāvokli. Pirmstiesas kriminālprocesā noskaidrots, ka SIA 

„JANUS M” nodarbojas ar mežizstrādi (pamatdarbība), jaukto lauksaimniecību (augkopība un 

lopkopība), citu dzīvnieku audzēšanu, graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu 

audzēšanu un citu viengadīgo kultūru audzēšanu. 2014.gada uzņēmuma apgrozījums bija 127 432,00 

euro un tas darbojās ar 532,00 euro peļņu, uzņēmumā vidēji nodarbināti 9 strādājošie, kopējie veiktie 

maksājumi valsts budžetā bija 18120,00 euro, no tiem 2590,00 euro iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 

7490,00 euro Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, likviditāte - 0,85, rentabilitātes 

koeficients - 0,17. Uz audita veikšanas brīdi 2014.gadā SIA “JANUS M” nodokļu parāds bija 

12996,87 euro apmērā, bet uz 2015.gada 30.jūniju nodokļu parāds bija 69105,97 euro, aizņēmumi no 

kredītiestādēm - 49435,00 euro. Sabiedrībai pieder traktortehnika un nekustamie īpašumi.  

Ņemot vērā SIA “JANUS M” finansiālo stāvokli un nodrošinot pilnvērtīgu tālāku sabiedrības 

saimniecisko darbību, tiesa atzīst, ka juridiskai personai kā samērīgs un efektīvs piespiedu 

ietekmēšanas līdzeklis ir nosakāma naudas piedziņa. Krimināllikuma 70.6panta 1.1daļas 3.punkts 

noteic, ka par smaga nozieguma izdarīšanu juridiskās personas interesēs ir nosākama naudas 

piedziņa divdesmit līdz septiņdesmit piecu tūkstošu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu 
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apmērā. Ņemot vērā SIA “JANUS M” finansiālo stāvokli, pasīvu un aktīvu stāvokli, kā arī tās 

likviditātes rādītājus, tiesa atzīst, ka juridiskai personai naudas piedziņa var tikt noteikta minimālā 

apmērā, t.i., 20 uz sprieduma taisīšanas brīdi valsī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā” 

 

Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 27.augusta spriedumā lietā nr.12261001319 

(K69-0966-19) konstatēts: 

“Vienojoties par piespiedu ietekmēšanas līdzekli, saskaņā ar Krimināllikuma 70.8pantu ņemts vērā, 

ka juridiskās personas interesēs izdarītais noziedzīgais nodarījums vērsts pret tautsaimniecības 

interesēm un valsts interesēm nodokļu ieņēmumu jomā. Noziedzīgā nodarījuma rezultātā valsts 

budžetam nodarītais kaitējums ir 511 507,24 euro. Kriminālprocesā nav konstatēts, ka AS 

“/nosaukums/” būtu veikusi pasākumus, lai novērstu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Vienlaikus 

ņemts vērā juridiskās personas finansiālais stāvoklis – ir pasludināts AS /Nosaukums / maksātnespējas 

process un par juridiskās personas pārstāvi iecelts maksātnespējas procesa administrators. Līdz ar to 

juridisko personu vairs nevada fiziskās personas, kuras noziedzīgo nodarījumu izdarījušas juridiskās 

personas interesēs un pret kurām kriminālprocess tiek turpināts. Kā arī ņemts vērā, ka juridiskās 

personas saimnieciskā darbība ir būtiski sašaurināta. Šādos apstākļos ir mazinājusies iespējamība, ka 

juridiskā persona turpinās nepildīt likumos noteiktos pienākumus un pieļaus pārkāpumus nākotnē. 

Konkrētajā situācijā taisnīguma atjaunošana skatīta plašākā kontekstā, ņemot vērā arī piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļa ietekmi uz AS “/nosaukums/” maksātnespējas procesā pieteikto kreditoru 

prasījumu izpildi. Ņemts vērā, ka attiecībā uz juridisko personu valsts interesēs primāri ir atgūt 

kaitējuma kompensāciju nesamaksāto nodokļu apmērā. Pie konstatētajiem apstākļiem prokurore ir 

atzinusi, ka juridiskajai personai nav piemērojama likvidācija, tiesību ierobežošana vai mantas 

konfiskācija un piemērotākais piespiedu ietekmēšanas līdzeklis ir naudas piedziņa, kuras apmērs 

tuvināms sankcijas minimālajai robežai.” 

Apelācijas instanču tiesas gan attiecībā uz PIL mēra un veida pamatošanu 

konkrētās situācijās izteikušas dažādus viedokļus. Tā, piemēram, salīdzinoši ar citiem 

tiesas nolēmumiem izvērsts PIL apmēra pamatojums redzams Rēzeknes tiesas 2019.gada 

15.marta spriedumā lietā nr.15830001815 (K26-0164-19/9). Neskatoties uz to, Latgales 

apgabaltiesa nav uzskatījusi šo izvērtējumu par pietiekamu un savā 2019.gada 4.oktobra 

nolēmumā  (Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 4.oktobra spriedumā 

lietā nr.15830001815 (Nr. KA03-0108-19)) iekļāvusi šādas atziņas :  

“Pārbaudījusi pirmās instances tiesas sprieduma pamatotību daļā par piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa piemērošanu SIA /nosaukums/tiesas kolēģija konstatē, ka Rēzeknes tiesa savā spriedumā 

norādīja šādus apsvērumus: “atbilstoši Krimināllikuma 708. panta pirmajā daļā noteiktajam, tiesa 

ņem vērā šīs juridiskās personas interesēs izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto 

kaitējumu. No krimināllietā gūtiem pierādījumiem ir konstatējams, ka apsūdzētajam inkriminētais 

Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētais smags noziegums tika izdarīts SIA /nosaukums/ 

interesēs, jo no nenotikušajiem fiktīvajiem darījumiem, nepamatotās uzrēķinātās PVN pārmaksas tika 

novirzītas šī uzņēmuma citu nodokļu segšanai, kā rezultātā valstij tika nodarīts mantisks zaudējums 

29524,82 euro apmērā. Radītais kaitējums tika atlīdzināts pilnībā. SIA /nosaukums/ir reāli darbojošs 

uzņēmums, kurā nodarbinātas vairākas personas, uzņēmums maksā nodokļus. Ņemot vērā iepriekš 

minēto, tiesa uzskata, ka juridiskai personai saskaņā ar Krimināllikuma 70.2 panta pirmo daļu var 

noteikt piespiedu ietekmēšanas līdzekli – naudas piedziņu, kas ir vieglākais no piemērojamiem 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem. Citu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu SIA 

/nosaukums/tiesa neatzīst par nepieciešamu un attaisnotu juridiskās personas ietekmēšanu, jo tas var 

pasliktināt uzņēmuma stāvokli un apdraudēt tā turpmāku darbību.” Nosakot naudas piedziņas apmēru 

juridiskajai personai, Rēzeknes tiesa ņēma vērā Krimināllikuma 70.6 panta pirmajā daļā noteikto, kā 



PIL piemērošana juridiskām personām.  

Tiesu prakse uzņēmējdarbības vides uzraudzībā.  Kriminālteisību joma (2015.-2020.gads)  

 58 

tas bija likuma redakcijā līdz 2015.gada 3.decembrim, kas bija spēkā uz nodarījuma izdarīšanas brīdi, 

saskaņā ar kuru par smaga nozieguma izdarīšanu naudas piedziņa bija nosakāma no 10 minimālajām 

līdz 100 000 minimālajām mēnešalgām, jo, saskaņā ar 2015.gada 29.oktobra likuma pārejas 

noteikumiem likuma grozījumi daļā par minimālās naudas piedziņas apjoma palielināšanu līdz 25 

minimālajām mēnešalgām neattiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā 

stāšanās dienai. Nosakot piespiedu ietekmēšanas līdzekļa apmēru SIA /nosaukums/atbilstoši 

Krimināllikuma 70.8 panta otrās daļas prasībām tiesa ņēma vērā SIA /nosaukums/ faktisko rīcību, 

darbību raksturu un noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājušās kaitīgās sekas, pasākumus, ko 

juridiskā persona bija veikusi, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, juridiskās personas 

lielumu, nodarbošanās veidu un finansiālo stāvokli, pasākumus, ko juridiskā persona veikusi, lai 

atlīdzinātu nodarītos zaudējumus vai novērstu radīto kaitējumu. Tiesa ņēma vērā, ka /pers. D/ 

Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī bija 

vienīgais valdes loceklis uzņēmumā, arī pašlaik vienīgi viņam ir vienpersoniskas tiesības pārstāvēt šo 

juridisko personu. Tiesa secināja, ka apsūdzētais visus lēmumus juridiskās personas labā ir pieņēmis 

vienpersoniski, nepastāvot nekādiem kontroles mehānismiem, kas ir veicinājis Krimināllikuma 

218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas iespēju juridiskās personas labā. 

/pers. D/, būdams SIA /nosaukums/ vienīgā amatpersona, organizējot un vadot sava pārstāvamā 

uzņēmuma finansiāli saimniecisko darbību un gūstot patiesu labumu no uzņēmuma saimnieciskās 

darbības, laika periodā no 2013.gada marta līdz 2014.gada novembrim ieskaitot, bija veicis apzinātas 

noziedzīgas darbības, kuras bija vērstas uz to, lai samazinātu SIA /nosaukums/ valsts budžetā 

nomaksai paredzēto PVN un deklarējot nenotikušus fiktīvus darījumus, veicot naudas pārskaitījumus 

uz uzņēmuma kontiem par it kā saņemtās preces samaksu, lai radītu iespaidu par faktiski nenotikušo 

darījumu esamību, bija izveidojis mākslīgu PVN pārmaksu, deklarēja to nodokļu administrēšanas 

iestādē, nepamatoti iegūstot tiesības uz PVN priekšnodokļa atskaitīšanu no fiktīvajiem darījumiem un 

to turpmāko novirzīšanu citu SIA /nosaukums/maksājamo nodokļu un nodevu nomaksai valsts budžetā 

29 524,82 euro, t.i., lielā apmērā. Tiesa atzina, ka tādējādi SIA /nosaukums/ ieguva nepamatotas 

fiskālas priekšrocības nodokļu un nodevu nomaksas jomā. Izvērtējot SIA /nosaukums/ finansiālo 

stāvokli, tiesa konstatēja, ka SIA /nosaukums/ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta PVN apliekamo 

personu reģistrā, uzņēmums veic saimniecisko darbību, maksā nodokļus. Uzņēmumā uz 2018.gada 

maiju bija nodarbinātas 44 personas, bez valdes locekļa – /pers. D/, 43 darbinieki. Pēc 

SIA/nosaukums/ gada pārskata par 2017.gadu, neto apgrozījums sastādīja 2 128 398 euro. Uzņēmums 

bija pārdevis preces un sniedzis pakalpojumus 1 925 553 euro apmērā, uzņēmuma gūtā peļņa pēc 

nodokļu nomaksas 176 927 euro. Apsūdzētais /pers. D/ pirmās instances tiesā apliecināja, ka arī 

2018.gads tika pabeigts ar pozitīvu bilanci. Uzņēmumu debitoru saistības vēl 2017.gadā pārsniedza 

kreditoru saistības, uzņēmumam bija pienākušās vairākas neizmaksātās dividendes. Uzņēmumam ir 

pamatlīdzekļi par kopējo summu 246 952 euro, kas sastāv no nekustamiem īpašumiem, zemes 

gabaliem, ēkām, inženierbūvēm, tehnoloģiskām iekārtām un ierīcēm, inventāra un uzkrājuma. 

Uzņēmumam ir reģistrēti vairāki transportlīdzekļi. Tiesa secināja, ka galvenā uzņēmuma 

nodarbošanās ir kokapstrāde. Sodu reģistra dati apstiprina, ka uzņēmumam ir aktīvs tikai viens 

administratīvs pārkāpums saistībā ar notikušo nelaimes gadījumu darba vietā, kas notika 2018.gada 

2.augustā, citu administratīvo pārkāpumu nav. Uzņēmumam līdz lietas nodošanai tiesai bija 

parādsaistības attiecībā pret valsti, saistībā ar izskatāmo lietu. Šie zaudējumi ir atlīdzināti pilnībā. 

Citu PVN parādu uzņēmumam nav, izņemot parādu, par kuru ir vienošanās ar VID par nodokļa 

parāda samaksas termiņa atlikšanu. Ņemot vērā šos apstākļus, tiesa atzina, ka naudas piedziņu 

juridiskajai personai var noteikt tuvāk minimālai robežai, taču, piedziņas apmērs ir pielīdzināms 

valstij radītā nodokļa parāda summai.  

Apelācijas instances tiesa atzīst, ka Rēzeknes tiesa, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekli 

SIA /nosaukums/ir pareizi atzinusi, ka ir pamats  šādulīdzeklipiemērot. Krimināllikuma 70.1 pantā 

noteikts:“Par šā likuma sevišķajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu privāto tiesību juridiskajai 
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personai, tai skaitā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībai, kā arī personālsabiedrībai, tiesa vai 

likumā paredzētajos gadījumos prokurors var piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli, ja nodarījumu 

juridiskās personas interesēs, šīs personas labā vai tās nepienācīgas pārraudzības vai kontroles 

rezultātā izdarījusi fiziskā persona, rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas 

koleģiālās institūcijas loceklis...”.  Atbilstoši Krimināllikuma 79.8 panta pirmajai daļai, pirmās 

instances tiesa, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto zaudējumu, kā arī to, ka 

valstij nodarītie zaudējumi ir atlīdzināti, pamatoti noteica SIA /nosaukums/ visvieglāko ietekmēšanas 

līdzekļa veidu – naudas piedziņu. Krimināllikuma 79.8 panta otrajā daļā noteikts, ka piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļa mēru ietekmē šādi nosacījumi:  

1) juridiskās personas faktiskā rīcība;2) juridiskās personas darbību raksturs un sekas;3) pasākumi, 

ko juridiskā persona veikusi, lai novērstu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;4) juridiskās personas 

lielums, nodarbošanās veids un finansiālais stāvoklis;5) pasākumi, ko juridiskā persona veikusi, lai 

atlīdzinātu nodarīto zaudējumu vai novērstu radīto kaitējumu; 6) vai juridiskā persona ir izlīgusi ar 

cietušo.  

Tiesas kolēģija atzīst, ka Rēzeknes tiesa savā spriedumā šos nosacījumus ir norādījusi, bet 

tomēr rūpīgi nav izvērtējusi. SIA /nosaukums/ reāli strādā, nodrošina ar darbu vairākus desmitus 

cilvēku, maksā nodokļus valsts budžetā, kopš reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā 2004.gadā līdz /pers. 

D/ inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikam nekādi pārkāpumi nodokļu jomā 

uzņēmumam nav konstatēti. Līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanai izskatāmajā lietā SIA 

/nosaukums/ piespiedu ietekmēšanas līdzekļi netika piemēroti, pie administratīvās atbildības 

uzņēmums netika saukts. Apsūdzētais /pers. D/ bija vienīgais valdes loceklis uzņēmumā, vienīgi viņam 

bija tiesības ne tikai pārstāvēt šo juridisko personu, bet arī izlemt visus jautājumus saistītus ar 

uzņēmuma darbību. Šādos apstākļos, kad SIA /nosaukums/ kā juridiskai personai nebija iespēju 

kontrolēt savu vadītāju, apelācijas instances tiesa atzīst, ka uzņēmuma atbildības pakāpe ir minimālā. 

Turklāt uzņēmums līdz lietas iztiesāšanas pabeigšanai pirmās instances tiesā valstij nodarītos 

zaudējumus ir pilnībā atlīdzinājis. Apelācijas instances tiesa atzīst, ka šādos apstākļos ir iespējams 

aprobežoties ar minimālo naudas piedziņas apmēru, kas bija paredzēts Krimināllikuma 70.6 panta 

pirmajā daļā noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā, - desmit Latvijas Republikā noteiktās 

minimālās mēnešalgas. Apelācijas instances tiesa atzīst par nepamatotu Rēzeknes tiesas secinājumu, 

ka SIA /nosaukums/ nosakāms naudas piedziņas apmērs, kas pielīdzināms valstij radītā nodokļa 

parāda summai, jo nodarīto zaudējumu apmērs ietekmē piespiedu ietekmēšanas līdzekļa veidu nevis 

mēru. Ņemot vērā minētos argumentus, apelācijas instances tiesa atzīst, ka Rēzeknes tiesas 2019.gada 

15.marta spriedums atceļams daļā par SIA /nosaukums/reģistrācijas nr./reģistrācijas numurs/, 

piemērotā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa – naudas piedziņas apmēru, un šajā daļā taisāms jauns 

spriedums, piemērojot SIA /nosaukums/ naudas piedziņu minimālā apmērā. “ 

Tajā pat laikā Rīgas rajona tiesas 2018.gada 2.maija spriedums lietā Nr. 16870002315, 

(K33-0055-18), kurā ietverts šāds PIL veida un mēra pamatojums: 

  “Vērtējot apsūdzībā noradītos faktiskos apstākļus, konstatējams, ka noziedzīgu nodarījumu 

izdarījis /pers.B/- SIA /nosaukums A/ (juridiskā adrese /adrese L/, reģ.nr. /reģistrācijas numurs/) 

vadītājs (valdes loceklis).  

No uzņēmuma gada pārskata par periodu no 01.01.2014. līdz 21.12.2014. redzams, ka vidējais 

uzņēmuma darbinieku skaits ir 22 darbinieki. Pamatdarbības veids ir norādīts –cita veida tīrīšanas 

darbības (81.29, 2.0 red). Uzņēmuma pārskata perioda peļņa 56884 euro (4.sējums lietas 92.-95.lapa, 

6.sējums lietas 98.-99.lapa), 2017. gadā Valsts ieņēmumu dienests ir izteicis pateicību par godprātīgu 

darbu.  

Lietā ir noskaidrots, ka /pers.B/kā SIA /nosaukums A/ valdes loceklis, kuram saskaņā ar SIA 

/nosaukums A/ statūtiem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību bez ierobežojumiem, SIA /nosaukums A/ 

interesēs izdarīja kukuļdošanu, izmantojot nozieguma izdarīšanai SIA /nosaukums A/ finanšu 
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līdzekļus, t.i. /pers.B/ nodeva kukuli RPAS /nosaukums/ valdes priekšsēdētājam /pers.A/ par to, ka viņš 

izmantojot savu dienesta stāvokli, nodrošināja RPAS /nosaukums/ iepirkuma “Par deratizāciju un 

deratizācijas darbu veikšanu /nosaukums/ teritorijā” (Nr.15-3-1) tehniskās specifikācijas 

sagatavošanu SIA /nosaukums A/ interesēs, kā rezultātā SIA /nosaukums A/ piedāvājums vienīgais 

atbilda iepirkumā izvirzītajām prasībām, līdz ar ko SIA /nosaukums A/ uzvarēja Iepirkuma konkursā, 

kura rezultātā tika noslēgts Līgums par summu 22798,10 euro.  

Iztiesāšanas gaitā ir guvis pierādījumu apstāklis, ka apsūdzētā /pers.B/ prettiesiskās darbības ir 

veiktas viņa un SIA /nosaukums A/ interesēs.  

Lietā ir guvis pierādījumu neatļauta labuma -“Neste Oil” degvielas kredītkartes un tās 

izmantošanas iespējas nodošanas fakts.  

Lietā nav konstatēts un valsts apsūdzības uzturētājs nav norādījis, ka juridiska persona īpaši 

izveidota noziedzīga nodarījuma izdarīšanai.  

Tiesa nekonstatē apstākļus, ka Juridiskas personas veikusi kādus pasākumus, lai novērstu 

noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājušās sekas.  

Tiesa, izvērtējusi augstāk norādītos apstākļus, apsūdzības būtību, juridiskās personas faktisko 

rīcību, /pers.B/ statusu sabiedrībā, sekas, secina, ka ir pamats SIA /nosaukums A/ piemērot 

Krimināllikuma 70
2

. panta pirmās daļas 4.punktā minēto piespiedu ietekmēšanas līdzekli- naudas 

piedziņu, apmērā, kas nosakāma minētā panta trešajā daļā un 70 
6
.pantā noteiktā apmērā- par šā 

likuma sevišķajā daļā paredzētu kriminālpārkāpumu un mazāk smagu noziegumu juridiskajai personai 

kā piespiedu ietekmēšanas pamata līdzekli var piemērot tikai naudas piedziņu, izņemot gadījumu, kad 

juridiskā persona, tās filiāle, pārstāvniecība vai struktūrvienība ir īpaši izveidota noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanai;  

-naudas piedziņa ir piespiedu piedziņa, kas atbilstoši noziedzīgā nodarījuma smagumam un 

juridiskās personas mantiskajam stāvoklim nosakāma vienas līdz desmit tūkstošu Latvijas Republikā 

noteikto minimālo mēnešalgu apmērā sprieduma taisīšanas brīdī, norādot spriedumā šīs naudas 

piedziņas summu Latvijas Republikas naudas vienībās. “ 

 

ar Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 22.maija spriedums lietā Nr. 16870002315, (KA-04-

0080-19) tiek atzīsts par pamatotu :  

“Tāpat apelācijas instances tiesa atzīst par atbilstošu juridiskai personai SIA /Nosaukums A/ 

noteikto piespiedu ietekmēšanas līdzekļu mēru.  

Virsprokurora norāde, ka pirmās instances tiesa pietiekami neizvērtēja Krimināllikuma 70.8 

panta otrajā daļā paredzētos nosacījumus, ir vispārīga. Protestā, izņemot to,ka pirmā sinstances tiesa 

nepareizi norādīja piedziņas apmēr arobežas, na vsniegta argumentācija, ko tieši rajona tiesa nav 

ņēmusi vērā, kas raksturo konkrēto noziedzīgo nodarījumu un atšķir to no citiem tāda paša veida 

noziedzīgiem nodarījumiem.  

Krimināllietu tiesas kolēģija piekrīt virsprokurora argumentam, ka rajona tiesa atsaucās uz 

Krimināllikuma 70.6 panta pirmās daļas redakciju, kas bija spēkā līdz 2013.gada 31.martam, nevis uz 

likuma redakciju, kas bija spēkā nozieguma izdarīšanas brīdī, taču minētā kļūda neietekmēja taisnīga 

naudas piedziņas apmēra un tiesību ierobežošanas ilguma noteikšanu.  

No Krimināllikuma 70.6 panta pirmās daļas (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) 

redzams, ka naudas piedziņa ir piespiedu piedziņa, kas atbilstoši noziedzīgā nodarījuma smagumam 

un juridiskās personas mantiskajam stāvoklim nosakāma vienas līdz desmit tūkstošu Latvijas 

Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā sprieduma taisīšanas brīdī, norādot spriedumā šīs 

naudas piedziņas summu Latvijas Republikas naudas vienībās.  

Savukārt no Krimināllikuma 70.6 panta pirmās daļas (likuma redakcijā, kas bija spēkā 

nozieguma izdarīšanas laikā) izriet, ka naudas piedziņa nosakāma desmit līdz simt tūkstošu Latvijas 
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Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā sprieduma taisīšanas brīdī, norādot spriedumā šīs 

naudas piedziņas summu Latvijas Republikas naudas vienībās.  

Tiesas kolēģija konstatē, ka juridiskai personai pirmās instances tiesas noteiktā naudas 

piedziņa 30 minimālās mēnešalgas jeb 12900 euro atbilst tām robežām, kādas bija noteiktais 

nozieguma izdarīšanas brīdī no desmit līdz simt tūkstošu Latvijas Republikā noteikto minimālo 

mēnešalgu apmērā. Turklāt pirmās instances tiesa piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izvēli un to mēru 

pamatoja, ņemot vērā Krimināllikuma 70.8 panta pirmajā un otrajā daļā norādītos nosacījumus, 

atbilstoši tai likuma redakcijai, kas bija spēkā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā.  

Pirmās instances tiesa norādīja, ka „Krimināllikuma 70.8 pants noteic, ka nosakot piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļa veidu, ņem vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu. Minētā 

panta otrajā daļā norādīts, ka nosakot piespiedu ietekmēšanas līdzekļa mēru, ievēro šādus 

nosacījumus: 1) juridiskās personas faktiskā rīcība; 2) juridiskās personas darbību raksturs un 

sekas;3) pasākumi, ko juridiskā persona veikusi, lai novērstu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; 4) 

juridiskās personas lielums, nodarbošanās veids un finansiālais stāvoklis; 5) pasākumi, ko juridiskā 

persona veikusi, lai atlīdzinātu nodarīto zaudējumu vai novērstu radīto kaitējumu; 6) vai juridiskā 

persona ir izlīgusi ar cietušo.  

Vērtējot apsūdzībā noradītos faktiskos apstākļus, konstatējams, ka noziedzīgu nodarījumu 

izdarījis /pers. H/ – SIA /Nosaukums A/ vadītājs (valdes loceklis). No uzņēmuma gada pārskata par 

periodu no 01.01.2014. līdz 21.12.2014.redzams, ka vidējais uzņēmuma darbinieku skaits ir 22 

darbinieki. Pamatdarbības veids ir norādīts – cita veida tīrīšanas darbības (81.29, 2.0 red). 

Uzņēmuma pārskata perioda peļņa 56 884 euro (4.sējuma 92.-95.lapa, 6.sējums lietas 98.-99.lapa), 

2017.gadā Valsts ieņēmumu dienests izteicis pateicību par godprātīgu darbu. Lietā noskaidrots, ka 

/pers. H/ kā SIA /Nosaukums A/ valdes loceklis, kuram saskaņā ar SIA /Nosaukums A/ statūtiem ir 

tiesības pārstāvēt sabiedrību bez ierobežojumiem, SIA /Nosaukums A/ interesēs izdarīja kukuļdošanu, 

izmantojot nozieguma izdarīšanai SIA /Nosaukums A/ finanšu līdzekļus. Proti, /pers. H/ nodeva kukuli 

- degvielas kredītkarti - RPAS „/Nosaukums F/” valdes priekšsēdētājam /pers. G/. Kukulis nodots par 

to, ka /pers. G/, izmantojot savu dienesta stāvokli, nodrošināja RPAS „/Nosaukums F/” iepirkuma 

„Par deratizāciju un deratizācijas darbu veikšanu /Nosaukums F/teritorijā” (Nr./iepirkuma numurs/) 

tehniskās specifikācijas sagatavošanu SIA /Nosaukums A/ interesēs, kā rezultātā SIA /Nosaukums A/ 

piedāvājums vienīgais atbilda iepirkumā izvirzītajām prasībām. Tādējādi SIA /Nosaukums A/ uzvarēja 

iepirkuma konkursā, kura rezultātā tika noslēgts līgums par summu 22798,10 euro.  

Tiesas kolēģija secina, ka Rīgas rajona tiesa, nosakot juridiskajai personai SIA /Nosaukums A/ 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļus un to mēru, izvērtēja visus Krimināllikuma 70.8 panta pirmajā un 

otrajā daļā norādītos nosacījumus, tāpēc nav tiesiska pamata pirmās instances tiesas sprieduma 

atcelšanai šajā daļā.”. 

2.5. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskām personām piemērošanas procesuālās 

norises īpatnības tiesā 

2.5.1. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskām personām kā kriminālprocesa 

sastāvdaļa vai kā patstāvīgs process 

Analizējamo tiesas nolēmumu, kuros izlemts piemērot PIL, apskats  (skat., tabulu 

nr.2) liecina, ka absolūtā vairumā gadījumu (91%) PIL piemērošana skatīta vienotā 

kriminālprocesā ar fizisko personu un tikai mazāk kā 10 % gadījumu – kā atsevišķs 

process. 

Vairākos gadījumos, kad PIL piemērošanas process skatīts vienotā 

kriminālprocesā ar fizisko personu, tiesas nolēmuma ievaddaļā nav pat norādījušas, ka 

tiek izskatīts arī PIL piemērošanas jautājums ( piemēram, Rīgas pilsētas Vidzemes 
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priekšpilsētas tiesas 2017.gada 18.maija spriedums lietā Nr. 12350002415, (Rīgas rajona 

tiesas 2018.gada 2.maija spriedums lietā Nr. 16870002315; Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas 2018.gada 17.maija spriedums lietā Nr. 15830002117, Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas tiesas 2019.gada 16.jūlija spriedums lietā Nr. 11816011315; Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas 2019.gada 7.jūnija spriedums lietā Nr. 15830008217.) 

Gadījumi, kad PIL piemērošanas process tiesā skatīts kā “atsevišķs” process atspoguļoti 

šādos tiesu nolēmumos : 

• Liepājas tiesas 2016.gada 12.maija spriedumā lietā Nr. 12261000316, (K20-0344-

16) – kriminālprocess izdalīts uz KPL 439.p.3.d.1.pkt.pamata, t.i. process pret 

fizisko personu izbeigts uz nereabilitējoša pamata; 

• Ogres rajona tiesas 2017.gada 24.maija spriedumā lietā Nr. 11816007114, (K24-

0240-17) – fiziskā persona nenoskaidrota. “Process par Datorprogrammu legalitātes 

pārbaudes laikā 2014.gada 10.aprīlī SIA /Nosaukums A/ uzņēmējdarbības veikšanas vietā 

/adrese/, tika konstatētas 15 datorsistēmas, kurās konstatētas 75 komerciāla statusa 

datorprogrammas, no kurām legālu izcelsmi SIA /Nosaukums A/ pārstāvji spēja apliecināt 

34 datorprogrammām. Noziedzīgais nodarījums - datorprogrammu bez atbilstošas 

licences reproducēšana, kuru izdarījusi pašlaik izmeklēšanā nenoskaidrota persona, tika 

izdarīts SIA /Nosaukums A/ interesēs, izmantojot datorprogrammas bez atbilstošas 

licences, izgatavojot dokumentus un projektus SIA /Nosaukums A/ vārdā, SIA /Nosaukums 

A/ gūstot materiālu labumu no šo projektu izstrādes.”; 

• Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 5.jūnija spriedumā lietā 

Nr. 15830013316, (K29-0330-18) – fiziskā persona nav noskaidrota “pirmstiesas 

kriminālprocesā nenoskaidrota persona vai personas, rīkojoties šīs sabiedrības valdes 

locekļa vietā un vārdā, ir ieguvušas svešu mantu lielā apmērā, ļaunprātīgi izmantojot 

uzticēšanos un ar viltu (izdarīja krāpšanu lielā apmērā) [..]”; 

• Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 27.februāra spriedumā lietā Nr. 11816007716, 

(K69-0370-18) “ Noziedzīgais nodarījums ir izdarīts juridiskās personas SIA „Medzes 

Components” ( turpmāk tekstā – Sabiedrība) interesēs” , procesa izdalīšanas pamats nav 

norādīts; 

• Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 27.augusta spriedumā lietā nr.12261001319 

(K69-0966-19) – izdalīšanas pamats nav precizēts, no nolēmuma teksta izriet, ka 

nodarījumu izdarījusi valde “koleģiālā sastāvā”, pret ko kriminālprocess turpinās. 

• Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 23.septembra spriedumā 

lietā nr.11816008516 (K30-2120-19) – fiziskā persona mirusi, otra nenoskaidrota 

– “pārbaudot krimināllietas materiālus, konstatē, ka /pers. C/ (miris 2015.gada 19.aprīlī) 

un pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrota persona uzņēmuma /jur.pers./ interesēs un 

uzņēmuma valdes nepietiekamas pārraudzības rezultātā izdarīja noziedzīgu nodarījumu, 

kas paredzēts Krimināllikuma 148.panta trešajā daļā”  

 

2.5.2. Vienkāršoto procesa formas  piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas 

juridiskām personām procesu iztiesāšanā 

Analizējamo nolēmumu apskats (skat. tabulu nr.2) ļauj atzīt, ka, absolūtā vairumā 

gadījumu PIL juridiskai personai piemērots, tādā vai citā veidā neveicot pierādījumu 

pārbaudi iztiesāšanas laikā – proti, tikai nepilnos 24% gadījumu PIL piemērots pēc 

pierādījumu pārbaudes iztiesāšanas laikā, pārējos gadījumos vai nu pierādījumu pārbaude 
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iztiesāšanas laikā nav tikusi veikta (34%) vai arī PIL piemērots vienošanās procesā (42%). 

Līdzīga šī tendence ir attiecībā uz PIL piemērošanu atsevišķā procesā. No 6 apskatītajiem 

gadījumiem tikai divos ir veikta pierādījumu pārbaude iztiesāšanas laikā, bet 4 skatīti 

vienošanās procesa kārtībā. 

Attiecībā uz vienošanās procesa piemērošanu, norādāms, ka tiesas korekti norādījušas 

vienošanās priekšnoteikumus, t.sk., ka juridiskā persona atzīst noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanas faktu un ka juridiskā persona piekrīt nodarījuma, saistībā ar kuru piespiedu 

ietekmēšanas līdzeklis tiek piemērots, apjomam, kvalifikācijai, radītā kaitējuma 

novērtējumam un vienošanās piemērošanai. Tiesas nolēmumu vienošanās procesā izvērsuma 

pakāpes gan dažādos nolēmumos ir atšķirīgas, bet šis jautājums šajā apkopojumā netiks 

detalizētāk skatīts, jo attiecināms ne tik daudz uz īpatnībām PIL piemērošanas procesos, cik 

vispārīgi uz tiesas nolēmumu veidošanu un saturu dažādu kriminālprocesuālo procesa formu 

piemērošanas gadījumā. 

Attiecībā uz iztiesāšanu, neveicot pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanas laikā, 

konstatējams, ka tikai atsevišķos gadījumos tiesas nolēmos ir fiksēta juridiskās personas 

pārstāvja attieksme pret pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu. Tā, piemēram, Rēzeknes 

tiesas 2016.gada 15.decembra spriedumā lietā Nr. 15830015414, (K26-0521-16) norādīts” 

“Apsūdzētais /pers. A/ tiesas sēdē savu vainu viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā 

atzina pilnībā, kā arī lūdza neveikt pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā. VID pārstāve 

T.Francuzova tiesas sēdē pauda viedokli, ka lietu var iztiesāt bez pierādījumu pārbaudes, jo lietā ir 

noskaidroti visi apstākļi. Valstij nodarītais zaudējums ir aprēķināts pamatoti un precīzi un apsūdzētais 

to nepastrīd. Cietušās pārstāve tiesas sēdē uzturēja pieteikto materiālā kaitējuma kompensācijas 

pieteikumu par 40147,05 euro piedziņu no vainīgās personas, kā arī atzina, ka pret juridisko personu 

SIA “JANUS M” ir pamats piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli, jo noziedzīgais nodarījums 

acīmredzami ir izdarīts juridiskās personas labā. Juridiskās personas SIA “JANUS M” pilnvarotais 

pārstāvis E.Purviņš atzina, ka lietu ir iespējams iztiesāt bez pierādījumu pārbaudes, jo apsūdzētais 

/pers. A/ ir atzinis savu vainu viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un tas ir ticis 

izdarīts juridiskās personas labā. Valsts apsūdzības uzturētājs apsūdzētā lūgumu par pierādījumu 

pārbaudes neizdarīšanu atzina par pamatotu un norādīja, ka apsūdzētais savu vainu ir atzinis un lietā 

savāktie pierādījumi apstiprina apsūdzētā vainīgumu viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanā. Apsūdzētajam ir zināma pierādījumu pārbaudes neizdarīšanas būtība un sekas. Tāpat, 

ņemot vērā to, ka apsūdzētais atzīst savu vainu, nav nepieciešams arī veikt pierādījumu pārbaudi 

kriminālprocesā daļā par juridiskai personai piemērojamiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, jo 

apsūdzētais atzīst, ka nodarījums ir izdarīts tās labā, kā arī nav strīda, ka apsūdzētā noziedzīgo 

darbību rezultātā juridiskā persona ir guvusi finansiālu labumu. Tiesa, pārbaudot lietā esošos 

pierādījumus, konstatē, ka apsūdzētā vainīgums bez paša apsūdzētā atzīšanās savos paskaidrojumos 

apstiprinās ar objektīviem lietā savāktajiem pierādījumiem visā /pers. A/ celtās apsūdzības apjomā. 

Tiesai nerodas saprātīgas šaubas, par to, ka /pers. A/ ir samazinājis ar nodokli apliekamo objektu, 

iegrāmatojot grāmatvedības reģistros fiktīvas pavadzīmes par nenotikušiem darījumiem, nepamatoti 

deklarējot priekšnodokli un izvairījies no nodokļu nomaksas lielā apmērā. Apsūdzētajam celtās 

apsūdzības saturu un apjomu apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta audita lēmumā izdarītie secinājumi 

un citi lietā savāktie pierādījumi. Tāpat tiesa atzīst, ka pirmstiesas kriminālprocesā apsūdzētā 

noziedzīgās darbības ir pareizi kvalificētas kā Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētais 

noziedzīgais nodarījums. Tāpat tiesa atzīt, ka juridiskai personai piemērojamo piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļu noteikšanas pamats ir prezumējams un arī šajā kriminālprocesa daļā nav strīda. Tādējādi 

tiesa, iztiesājot lietu, atzina, ka apsūdzētā lūgums par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu ir 

apmierināms un saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 499.pantu pierādījumu pārbaude tiesas 

izmeklēšanā nav nepieciešama, bet lietas materiāli ir pārbaudāmi tikai daļā par apsūdzētā personību 
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raksturojošām ziņām un atbildību ietekmējošiem apstākļiem, kā arī daļā par apstākļiem, kas attiecas 

uz juridiskai personai piemērojamo piespiedu ietekmēšanas līdzekļu veidu un apmēru. Tādējādi tiesas 

spriedumā nav nepieciešama apsūdzētā vainīgumu apstiprinošo pierādījumu uzskaitīšana un analīze”  

(autores piebilde – Spriedumā ļoti labi un precīzi apskatīti pierādījumu pārbaudes 

neizdarīšanas priekšnoteikumi attiecībā uz juridisko personu, kas ir retums tiesu praksē, taču 

ir viena piebilde – iespējams spriedumā neatbilstoši lietots vārds “prezumējama”, jo PIL 

piemērošanas pamata esamība nav prezumējama un ir pierādāma gluži tāpat kā visi 

pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi) 

Absolūtā vairumā gadījumu tiesu nolēmumos nav fiksēta juridiskās personas 

pārstāvja vai aizstāvja viedoklis par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu. Nolēmumos 

vienveidīgā formā ar nedaudz atšķirīgu vārdisku izteiksmi parasti fiksēts tikai apsūdzētā 

viedoklis. Daži piemēri no dažādos pārskata perioda gados un tiesās pieņemtiem 

spriedumiem: 

• “Tiesas sēdē apsūdzētais /pers. A/ savu vainu viņam izvirzītajā apsūdzībā atzina un piekrita 

pierādījumu pārbaudes neizdarīšanai. Tiesa nolēma neizdarīt pierādījumu pārbaudi tiesas 

izmeklēšanā, jo apsūdzētais /pers. A/ atzīst savu vainu viņam izvirzītajā apsūdzībā, piekrīt 

pierādījumu pārbaudes neizdarīšanai, un tiesai pēc lietas materiālu pārbaudes nav šaubu par 

apsūdzētā /pers. A/ vainu.” ( Jelgavas tiesas 2016.gada 5.janvāra spriedums lietā 

Nr. 15830015314, (K15-0128-16); 

• “Tiesas sēdē /pers. A/ atzina vainu viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un 

lūdza neveikt pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā.Tāpat arī apsūdzētais atzina lietā 

pieteikto materiālā kaitējuma kompensācijas pieteikumu. Latvijas Republikas pārstāvja VID 

pārstāve tiesas sēdē uzturēja valsts vārdā pieteikto materiālā kaitējuma kompensācijas 

pieteikumu un pauda viedokli, ka ir iespējams neveikt pierādījumu pārbaudi tiesas 

izmeklēšanā. Prokurore tiesas sēdē norādīja, ka var neveikt pierādījumu pārbaudi tiesas 

izmeklēšanā. Uzklausījusi procesa dalībnieku viedokļus un konstatējot, ka lietā pastāv 

Kriminālprocesa likuma 499.panta pirmās daļas priekšnosacījumi, proti, apsūdzētais atzīst 

vainu viņam izvirzītajā apsūdzībā un piekrīt pierādījumu pārbaudes neizdarīšanai, kā arī 

tiesai, pēc lietas materiālu pārbaudes, nav šaubu par apsūdzētā vainu, tiesa pieņēma lēmumu 

neveikt pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā, aprobežojoties tikai ar apsūdzētā personību 

raksturojošo pierādījumu un datu pārbaudi.”  (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesas 2017.gada 17.marta spriedums lietā Nr. 15830002015, (K30-0559-17)); 

• “Tiesas sēdē apsūdzētais /pers. A/ vainu izvirzītajās apsūdzībās atzina pilnīgi, piekrita tiesas 

izmeklēšanā neizdarīt pierādījumu pārbaudi. Atzina pieprasītā kaitējuma atlīdzības summu 

par pamatotu. Tiesa ir pieņēmusi lēmumu neizdarīt pierādījumu pārbaudi lietā atbilstoši 

Kriminālprocesa likuma 499.panta pirmajai daļai, jo apsūdzētais ir atzinis savu vainu 

izdarītajā un tiesai, pēc lietas materiālu pārbaudes nav šaubu par apsūdzētā vainu, turklāt 

apsūdzētais, aizstāvis, cietušā pārstāvis prokurors piekrita pierādījumu pārbaudes 

neizdarīšanai.” (Tukuma rajona tiesas 2017.gada 2.jūnija spriedums lietā 

Nr. 15830010315, (K37-0008-17)); 

• “Apsūdzētais /pers. F/ atzina savu vainu viņam izvirzītajā apsūdzībā un lūdza neizdarīt 

pierādījumu pārbaudi krimināllietā. Tiesa izskaidro pierādījumu pārbaudes neizdarīšanas 

procesuālo būtību un sekas. Apsūdzētā lūgumam piekrita apsūdzētā /pers. F/ aizstāvis 

advokāts Valsts amatpersona un prokurore, neiebilda cietušā pārstāve. Noklausījusies 

procesa dalībnieku viedokļus tiesa, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 499.pantu, nolēma 

neizdarīt pierādījumu pārbaudi lietā, jo apsūdzētais /pers. F/ atzina savu vainu viņam 
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izvirzītajā apsūdzībā, kā arī tiesai nav šaubu par apsūdzētā vainīgumu noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanā.” (Zemgales rajona tiesas 2018.gada 15.marta spriedums lietā 

Nr. 15830016016, (K73-0471-18)); 

• “Ņemot vērā to, ka apsūdzētais pilnībā atzina savu vainu viņam izvirzītajā apsūdzībā, piekrita 

neizdarīt pierādījumu pārbaudi, un tiesai, pēc lietas materiālu pārbaudes, nav šaubu par viņa 

vainu inkriminētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 

499.pantu, tiesa pieņēma lēmumu par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu tiesas sēdē.” 

(Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 8.maija spriedums lietā 

nr.11840001417 (K30-0947-19). 

 

2.5.3. Juridiskās personas pārstāvība un aizstāvība iztiesāšanā 

 

Kā norādīts šī pētījuma pirmajā daļā, juridiskajai personai PIL piemērošanas procesā 

var būt un var arī nebūt pārstāvis. Tam, kurš ir juridiskās personas pārstāvis kriminālprocesa 

materiālos jābūt atspoguļotam procesa virzītāja lēmumā par konkrētās personas atzīšanu par 

pārstāvi/atļauju piedalīties kā pārstāvim (KPL 83.p.4.d.). Vai tiesās izskatīto krimināllietu 

materiālos šādi lēmumi ir, šī tiesu prakses apkopojuma gaitā izvērtēt nav iespējams, jo izpētei 

pieejami tikai tiesu nolēmumi nevis visi kriminālprocesa materiāli. Analizēto tiesas 

nolēmumu kopums gan ļauj atzīt, ka tiesu nolēmumos lielākoties netiek atspoguļota 

informācija par to, vai juridiskai personai ir pārstāvis konkrētajā kriminālprocesā un 

vai tas piedalās iztiesāšanā.  

Tas, ka tiesa vismaz daļā gadījumu par juridiskās personas pārstāvi ir uzskatījusi 

apsūdzēto (nav zināms gan, vai par šo apsūdzēto ir ticis pieņemts procesa virzītāja lēmums 

par pieļāvumam tieši viņam kā juridiskās personas pārstāvim piedalīties kriminālprocesā) 

lielākoties ir nojaušams no inkriminētā nodarījuma apraksta, taču nav tieši fiksēts 

nolēmumā vai arī norādes ir epizodiskas. 

Jautājums par pārstāvības nodrošināšanu juridiskai personai PIL piemērošanas procesā 

ticis vērtēts arī Augstākajā tiesā. Tā Augstākās tiesas Senāts lietā nr.SKK-0017-18 (lieta nr. 

11840003711) 2018.gada 26.janvāra lēmumā norādījis :  

“ Kasācijas sūdzības autors norāda, ka pārkāptas juridiskās personas SIA /Nosaukums B/ 

(iepriekšējais nosaukums SIA /Nosaukums A/) tiesības uz dalību tiesas sēdē, tiesību realizāciju un 

aizstāvību.  Kriminālprocess uz tiesu nosūtīts izskatīšanai pēc būtības tikai /pers. B/ apsūdzībā. Uz 

tiesas sēdēm SIA /Nosaukums B/ (iepriekš – SIA /Nosaukums A/) netika aicināta, tai nebija iespēja 

realizēt Kriminālprocesa likuma 94.pantā paredzētās tiesības, tajā skaitā sniegt paskaidrojumus, 

izteikt lūgumus, piedalīties tiesas debatēs, pieaicināt aizstāvi.  Faktiski piespiedu ietekmēšanas 

līdzeklis SIA /Nosaukums B/ noteikts aizmuguriski. Prokurore tikai debašu runā pirmās instances tiesā 

lūdza noteikt piespiedu ietekmēšanas līdzekli juridiskajai personai. Apelācijas instances tiesā šis 

pārkāpums netika novērsts, jo arī uz apelācijas instances tiesas sēdi juridiskā persona netika aicināta, 

kā arī /pers. B/ netika piedāvāts izteikties juridiskās personas vārdā. [..] 

Augstākā tiesa konstatē, ka apsūdzētā /pers. B/ aizstāvis bez tiesiska pilnvarojuma iesniedzis 

kasācijas sūdzību (lēmuma 5.4.punktā) daļā par juridiskās personas tiesību pārkāpumu.  Tomēr 

kasācijas instances tiesa atzīst par nepieciešamu izvērtēt, vai, izskatot lietu apelācijas instances tiesā, 

ir pieļauts Kriminālprocesa likumā norādītais juridiskās personas tiesību pārkāpums un vai šāds 

pārkāpums, ja tāds ir pieļauts, atzīstams par Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu šā likuma 

575.panta trešās daļas izpratnē. [..] No prokurora A. Andrejeva izteiktā viedokļa secināms, ka 

prokurors piekrīt apelācijas instances tiesas atziņai, ka lieta par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

piemērošanu juridiskajai personai izskatīta atbilstoši Kriminālprocesa likuma noteikumiem un 
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juridiskās personas tiesības nav pārkāptas. [..] Apelācijas instances tiesa atzinusi, ka SIA /Nosaukums 

A/ nav izmantojusi savas tiesības un nav pilnvarojusi pārstāvi piedalīties kriminālprocesā. Rīgas 

apgabaltiesa atzinusi, ka „nedz pirmās instances tiesai, nedz apelācijas instances tiesai nebija 

pienākums aicināt juridiskās personas pārstāvi, ja pati juridiskā persona neizmanto tiesības 

piedalīties ar pārstāvja starpniecību kriminālprocesā. Pamatoti lieta izskatīta bez pārstāvja 

piedalīšanās saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 93.panta piekto daļu”.  

Kasācijas instances tiesa tikai daļēji piekrīt apelācijas instances tiesas spriedumā izteiktajai 

atziņai par juridiskās personas tiesību ievērošanu kriminālprocesā. Kriminālprocesa likuma 94.panta 

otrā daļa noteic, ka juridiskās personas pārstāvim tiesā ir tādas pašas tiesības kā apsūdzētajam. 

Kriminālprocesa likuma 71.panta 1.punktā norādīts, ka pirmās instances tiesā apsūdzētajam ir 

tiesības savlaicīgi uzzināt lietas iztiesāšanas vietu un laiku. No lietā esošajiem dokumentiem redzams, 

ka procesa virzītājs atbilstoši Kriminālprocesa likuma 439.panta pirmajai daļai lietā pieņēmis 

motivētu lēmumu par to, ka tiek uzsākts process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai 

juridiskai personai. SIA /Nosaukums A/ nosūtīta lēmuma kopiju, tā informēta par tiesībām un 

pienākumiem (6.sējuma 198.–199.lapa). SIA /Nosaukums A/ nav izmantojis savas tiesības un nav 

pilnvarojis pārstāvi, kas piedalītos kriminālprocesā. Prokurors pamatoti norādījis, ka apsūdzētais 

/pers. B/ kā SIA /Nosaukums A/ īpašnieks realizējis juridiskās personas tiesības, iesniedzot sūdzības 

par procesa virzītāja lēmumu. Turklāt gan /pers. B/, gan juridiskajai personai ir norādīta viena un tā 

pati adrese – /adrese/.Kasācijas instances tiesa, pārbaudot Uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par 

juridisko personu, konstatēja, ka SIA /Nosaukums A/ (no 2014.gada 1.oktobra SIA /Nosaukums B/) 

vienīgais valdes loceklis no 2004.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 28.decembrim bija /pers. B/, kurš no 

valdes locekļa amata atbrīvots, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 

2016.gada 28.decembra lēmumu Nr. 6-12/225706. 2017.gada 4.augustā reģistrēta uzņēmuma 

darbības izbeigšana.  

Augstākā tiesa atzīst, ka pirmās instances un apelācijas instances tiesas pieļāvušas 

Kriminālprocesa likuma pārkāpumu, neinformējot juridisko personu par tiesas sēdēm, tomēr 

konkrētajā lietā minētais pārkāpums nav atzīstams par Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu šā 

likuma 575.panta trešās daļas izpratnē un nenoveda pie nelikumīga nolēmuma, jo apsūdzētais /pers. 

B/ kā vienīgais SIA /Nosaukums A/ (no 2014.gada 1.oktobra SIA /Nosaukums B/) valdes loceklis un 

īpašnieks bija informēts par viņam piederošās juridiskās personas tiesībām kriminālprocesā. Minētais 

apstiprinās arī ar /pers. B/ juridiskās personas vārdā iesniegtu sūdzību par procesa virzītāja lēmumu 

par procesa uzsākšanu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu SIA /Nosaukums A/ “  

Tādējādi Augstākā tiesa atzinusi, ka juridiskās personas neuzaicināšana uz tiesas 

sēdi ir KPL pārkāpums. Taču šāds pārkāpums nav uzskatāms par būtisku, ja lietā 

apsūdzētais ir bijis vienīgais juridiskās personas valdes loceklis un ka viņš tiesā ir 

piedalījies.   

Aizstāvības arguments par to, ka juridiskās personas lieta faktiski izskatīta 

aizmuguriski, jo nevienam nav tikusi dota iespēja iztiesāšanas laikā izteikties juridiskās 

personas vārdā un interesēs, citētajā Augstākās tiesas nolēmumā palikuši bez izvērtējuma.  

Arī attiecībā uz juridiskās personas aizstāvības nodrošinājumu tiesas nolēmumos 

viedoklis skaidri nav fiksēts. Ņemot vērā to, ka tiesas nolēmumos ievaddaļās parasti vispār 

netiek fiksēts, kuras tieši personas aizstāvis piedalās iztiesāšanā, savukārt aprakstošās un 

motīvu daļas bieži ir ierobežota izvērsuma, ir apgrūtinoši izvērtēt, vai juridiskajai personai, ne 

tikai fiziskajai personai, ko tiesas bieži, ievērojot iepriekš norādīto, uzskatījušas, par juridiskās 

personas pārstāvi, arī ir bijis aizstāvis. 
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Konstatējams, ka minētās problēmas nav attiecināmas uz PIL piemērošanas 

procesiem, kuri izskatīti kā atsevišķi procesi. Tajos pieņemtajos nolēmumos informācija 

par to, ka juridiskās personas pārstāvis un/vai aizstāvis ir bijis, ir iekļautas. 

Tiesu nolēmumi, īpaši ņemot vērā, ka liela daļa to ir bez izvērstas aprakstošās un/vai 

motīvu daļas, liedz objektīvi izvērtēt, cik lielā mērā PIL piemērošanas procesa 

iztiesāšanas laikā ir nodrošināta ne tikai juridiskās personas pārstāvja/aizstāvja 

klātesamība, bet arī aktīva tā piedalīšanās iespēju nodrošināšana.  Arī gadījumā, kad šis 

jautājums ir ticis aktualizēts, Augstākās tiesas Senāts izvērtējumu tam nav sniedzis ( lieta 

nr.SKK-0017-18). 

2.6. Mantisko jautājumu (noziedzīgi iegūta manta, kompensācija un procesuālie 

izdevumi) risinājums piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas gadījumā 

2.6.1.  Jautājuma par noziedzīgi iegūtu mantu lemšana piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

juridiskām personām piemērošanas procesos 

Jautājums par rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu lielākoties apskatītajās lietās vispār 

nav lemts. No visām apskatītajām lietām tikai divos gadījumos vispār tiesa pievērsusies 

jautājumam par rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu. Tā,  

• Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 5.jūnija spriedums lietā 

Nr. 15830013316, (K29-0330-18), atzinusi par noziedzīgi iegūtiem SIA, kuras labā 

izdarīts KL 177.p.3.d. paredzētais noziedzīgais nodarījums un kurai piemērota 

likvidācija, esošos līdzekļus. 

• lietā nr.15830008217, kurā pirmajā instancē (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

2019.gada 7.jūnija spriedums lietā Nr. 15830008217, (K30-0644-19)) jautājums par 

noziedzīgi iegūtu mantu netika lemts, uz prokurora protesta pamata apelācijas instance 

to izlēma. Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 11.decembra spriedumā lietā 

nr.15830008217 (KA04-0830-19, norādīts : 

” Protestā pamatoti ir norādīts uz to, ka pirmās instances tiesas spriedumā nav izlemta rīcība 

ar naudas līdzekļiem 2325,80 EUR apmērā, kuri izņemti 2017.gada 6.jūnijā veicot kratīšanu 

SIA “/pers. RTH/” ofisa telpās /adrese/ [..]. Augstāk minētā naudas summa ir tikusi iemaksāta 

Valsts ieņēmumu dienesta deponēto līdzekļu kontā [..]. Lai arī minētā naudas summa nav 

norādīta lēmumā par lietas nodošanu tiesai kā manta, kurai ir uzlikts arests, kā liecina pirmās 

instances tiesas sēdes protokols, prokurors tiesu debašu runā ir lūdzis atzīt šo naudas summu 

par noziedzīgi iegūtu mantu, konfiscēt un ieskaitīt valsts budžetā. Izskatot krimināllietu pirmās 

instances tiesā, ne arī apelācijas instances tiesā, netika izteikti argumenti vērtējot kurus 

varētu atzīt, ka kratīšanas laikā izņemtie naudas līdzekļi nav saistīti ar apsūdzētajiem 

inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu. Tiesas kolēģija secina, ka pirmās instances 

tiesas spriedums nesatur motīvus vai nolēmumu par to, kāda būtu rīcība ar Valsts ieņēmumu 

dienesta kontā glabātajiem līdzekļiem. Atbilstoši Krimināllikuma 7011.panta pirmajai daļai, 

noziedzīgi iegūta manta ir manta, kas personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši 

nonākusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā. Atbilstoši Krimināllikuma 7011.panta 

ceturtajai daļai, noziedzīgi iegūtu mantu, līdzekļus , ko persona ieguvusi no šādas mantas 

realizācijas , kā arī noziedzīgi iegūtas mantas izmantošanas rezultātā gūtus augļus konfiscē, 

ja tā nav jāatdod īpašniekam vai likumīgajam valdītājam. Augstāk citētās Krimināllikuma 

normas ir spēkā kopš 2017.gada 1.augusta un atbilstoši Krimināllikuma pārejas noteikumu 

21.punktam attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz 2017.gada 31.jūlijam ir 
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piemērojamas ciktāl šīs normas nav nelabvēlīgākas par tām Kriminālprocesa likuma normām, 

kas regulēja rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu attiecīgā nodarījuma izdarīšanas laikā.Tiesas 

kolēģija uzskata, ka attiecībā uz SIA “/pers. RTH/” izņemtajiem naudas līdzekļiem ir 

piemērojamas Krimināllikuma VIII2 nodaļas normas par mantas īpašo konfiskāciju, jo laikā, 

kad notika spriedumā aprakstītie noziedzīgie nodarījumi Kriminālprocesa likuma 356.pants 

paredzēja tiesai iespēju mantu atzīt par noziedzīgi iegūtu ar spēkā stājušos nolēmumu. 

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 358.panta pirmo daļu, noziedzīgi iegūtu mantu, kura 

nebija jāatdod īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, bija jākonfiscē, bet iegūtie finanšu 

līdzekļi bija jāieskaita valsts budžetā. Kriminālprocesa likuma normas attiecībā uz noziedzīgi 

iegūtas mantas konfiskāciju noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laikā nebija labvēlīgākas ne 

apsūdzētajiem, ne SIA “/pers. RTH/”, līdz ar Valsts ieņēmumu dienesta kontā glabātie 2 

325,80 EUR ir konfiscējami un ieskaitāmi valsts budžetā.” (pētījuma autores komentārs – 

apgabaltiesas izvēlētais risinājums šajā lietā gan ir visai apšaubāms. Iztiesātā 

krimināllieta bijusi par KL 218.p.2.d. un 2171.pantā paredzēto nodarījumu. Tādējādi 

kā noziedzīgi iegūta manta saskaņā ar KL 701.panta 1.d. varētu tiks uzskatīti līdzekļi, 

kas iegūti noziedzīgi nemaksājot nodokļus utml. un šo līdzekļu izmantošanas rezultātā 

iegūtie augļi. No pirmās instances tiesas nolēmuma ir skaidri redzams, ka kaitējums, 

kas nodarīts ar attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, ir segts un VID 

kompensācijas pieteikumu vairs neuztur. Pie šādiem apstākļiem kādas SIA atrastas 

summas atzīšanai par noziedzīgi iegūtu būtu nepieciešami konkrēts pierādījumu 

kopums. Fakts, ka par šiem līdzekļiem neviens neko nepaskaidroja nav pietiekams, lai 

automātiski tos atzītu par noziedzīgiem KL 701.panta pirmās daļas izpratnē. Tomēr šis 

jautājums šeit tuvāk netiks apskatīts, jo pēc savas būtības attiecas ne tik daudz uz 

juridisko personu, cik vispārīgi uz to jautājumu risinājumu, kas saistās ar mantas 

atzīšanu par noziedzīgi iegūtu un rīcību ar to.)” 

2.6.2. Procesuālo izdevumu jautājums piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskām 

personām piemērošanas procesos 

Arī procesuālo izdevumu jautājums apskatītajās lietās risināts reti. Tajos 

gadījumos, kad tas ir noticis, lielākoties procesuālie izdevumi piedzīti no apsūdzētā. Tas 

saistīts ar šo procesuālo izdevumu raksturu – pamatā tie ir par valsts nodrošināto 

juridisko palīdzību (skat., piemēram, Rīgas rajona tiesas 2015.gada 1.jūlija spriedums lietā 

Nr. 15830012213, (K33-0339-15); Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedums 

lietā Nr. 15830317010, (K69-0262-18); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 

17.maija spriedums lietā Nr. 15830002117, (K30-0937-18)) 

Tomēr ir gadījumi, kad tikai no fiziskās personas piedzīti uz visu kriminālprocesu 

attiecināti izdevumi. Piemēram, tulkošanas izmaksas ar Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas 2015.gada 27.jūlija spriedumu lietā Nr. 16870000215, (K30-1069-15) 

piedzītas tikai no apsūdzētā. 

Ir arī gadījumi, kad procesuālie izdevumi piedzīti solidāri no apsūdzētajiem un 

juridiskajām personām, kam piemērots PIL – skat., piemētam, Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas 2016.gada 29.jūlija spriedums lietā Nr. 15830013614, (K30-1542-16). 
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2.6.3. Kompensācijas noteikšana piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskām personām 

piemērošanas procesos 

Praksē nav vienveidīgas pieejas kompensācijas pienākuma attiecināšanā uz 

juridisko personu PIL piemērošanas procesā. Ir gadījumi, kad tā tiek piedzīta solidāri no 

juridiskās personas un no apsūdzētā (piemēram, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

2017.gada 18.janvāra spriedums lietā Nr. 15830015616, (K30-0958-17); Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 5.marta spriedums lietā Nr. 11514007212, (K30-

0570-18), Rīgas rajona tiesas 2017.gada 25.janvāra spriedums lietā Nr. 12507002316, (K33-

0459-17)). 

Absolūtā vairumā gadījumu kompensācija piedzīta tikai no apsūdzētā. Skatīt, 

piemēram, pārskata periodos dažādos gados un dažādās tiesās pieņemtos spriedumus: Saldus 

rajona tiesas 2016.gada 24.maija spriedums lietā nr.15830010515 (K34-0077-16); Zemgales 

rajona tiesas 2018.gada 15.marta spriedums lietā Nr. 15830016016, (K73-0471-18); Rīgas 

rajona tiesas 2015.gada 1.jūlija spriedums lietā Nr. 15830012213, (K33-0339-15); Tukuma 

rajona tiesas 2015.gada 3.jūlija spriedums lietā Nr. 15830001414, (K37-0160-15); Kurzemes 

rajona tiesas 2018.gada 10.maija spriedums lietā nr.15830009615 (K69-0275-18/1); Jelgavas 

tiesas 2016.gada 5.janvāra spriedums lietā Nr. 15830015314, (K15-0128-16);  Zemgales 

rajona tiesas 2018.gada 4.jūnija spriedums lietā Nr. 15830013114, (K73-0610-18); Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 17.marta spriedums lietā Nr. 15830002015, 

(K30-0559-17) Rēzeknes tiesas 2016.gada 15.decembra spriedums lietā Nr. 15830015414, 

(K26-0521-16); Jelgavas tiesas 2017.gada 11.maija spriedums lietā Nr. 15830011915, (K15-

0343-17), Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 4.novembra spriedums lietā nr.15830006215 

(K69-0220-19).  

Atsevišķos gadījumos tiesas pat iekļāvušas šāda rīcības modeļa argumentāciju: tā, 

Tukuma rajona tiesas 2016.gada 30.maija spriedumā lietā Nr. 15830002515, (K37-0080-16) 

norādīts: 

“ pie tam ar argumentāciju Kriminālprocesa likuma 353.pants reglamentē to personu loku, kurām 

tiesa var uzlikt kompensācijas samaksas pienākumu,- 1.daļas 1).punkts,- pilngadīgam apsūdzētajam, 

kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. LR Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 

departaments izskatot krimināllietu (Lietā SKK – 252/2010) atzinis, ka saskaņā ar Krimināllikuma 

12.panta pirmo daļu juridiskās personas lietā atbild tā fiziskā persona, kura nodarījumu izdarījusi 

rīkodamās, individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas loceklis, balstoties 

uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās uzdevumā vai pieņemt lēmumus juridiskās 

personas vārdā. 

Apsūdzētais ir vainojams cietušajam radītajā mantiskajā kaitējumā un viņam pilnā apmērā jāatlīdzina 

nodarītais mantiskais kaitējums. Kaitējuma apmērs pierādīts ar augstāk izklāstītiem pierādījumiem. 

Turklāt apsūdzētais mantiskā kaitējuma apjomu atzinis par pamatotu.” 

 

Līdzīgi arī Tukuma rajona tiesas 2017.gada 2.jūnija spriedumā lietā Nr. 15830010315, 

(K37-0008-17) : 

“Kriminālprocesa likuma 353.pants reglamentē to personu loku, kurām tiesa var uzlikt kompensācijas 

samaksas pienākumu,- 1.daļas 1).punkts,-pilngadīgam apsūdzētajam, kas atzīts par vainīgu noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanā.  

LR Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments izskatot krimināllietu (Lietā SKK – 252/2010) 

atzinis, ka saskaņā ar Krimināllikuma 12.panta pirmo daļu juridiskās personas lietā atbild tā fiziskā 
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persona, kura nodarījumu izdarījusi rīkodamās, individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas 

koleģiālās institūcijas loceklis, balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās 

uzdevumā vai pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā.” 

 

Arī Jelgavas tiesas 2017.gada 10.janvāra spriedumā lietā Nr. 15830010615, (K15-0139-

17): “Kriminālprocesa likuma 353. pants reglamentā to personu loku, kurām tiesa var uzlikt 

kompensācijas samaksas pienākumu,- pirmās daļas 1. punkts,- pilngadīgam apsūdzētajam, kas atzīts 

par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.  

LR Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments izskatot krimināllietu (Lietā SKK-252/2010) 

atzinis, ka saskaņā ar Krimināllikuma 12. panta pirmo daļu juridiskās personas lietā atbild tā fiziskā 

persona, kura nodarījumu izdarījusi rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas 

koleģiālās institūcijas loceklis, balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās 

uzdevumā vai pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā.  

Apsūdzētais/pers. C/ ir vainojams cietušajam – valstij - radītajā mantiskajā kaitējumā un viņam pilnā 

apmērā jāatlīdzina nodarītais mantiskais kaitējums.” 

 

Analizētajos tiesu nolēmumos sastopams arī no citiem atšķirīgs gadījums, kad 

kompensācija tiek piedzīta gan no apsūdzētajiem, gan juridiskās personas, taču netiek pateikta 

atbildības forma – proti, no apsūdzētajiem piedzīta solidāri un piedzīta arī no juridiskās 

personas, nepasakot, vai arī šajā gadījumā attiecināma solidārā forma. (Kurzemes rajona 

tiesas 2019.gada 19.marta spriedums lietā Nr. 15830000716, (K69-0006-19)). 

Ir arī gadījums, kad kompensācija piedzīta tikai no juridiskās personas - Kurzemes 

rajona tiesas 2019.gada 27.augusta spriedums lietā nr.12261001319 (K69-0966-19) (atsevišķs 

process). Tas noticis gadījumā, kad PIL piemērošanas process pret juridisko personu iztiesāts 

atsevišķā, no fiziskās personas apsūdzības, nošķirtā procesā. 
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3. SECINĀJUMI PAR TIESU PRAKSI, TĀS VĒRTĒJUMS UN 

PRIEKŠLIKUMI  PILNVEIDEI 

Izvērtējot analizēto tiesu praksi PIL piemērošanā, autoresprāt izvirzāmi šādi secinājumi 

par to, tās vērtējums un priekšlikumi pilnveidei: 

Tabula nr. 8 

Secinājums Vērtējums un/vai priekšlikums (kur atzīts 

par nepieciešamu) 

Attiecībā uz tiesu prakses analizēšanas vispārīgajām iespējām 

Analizējamo tiesas nolēmumu kopas izveidi 

un analizējamo nolēmumu apzināšanu 

būtiski apgrūtina statistikas neesamība par 

to, cik PIL piemērošanas procesi vispār ir 

nonākuši tiesā, kādi ir to izskatīšanas 

rezultāti, piemērojamo PIL veidi un mēri 

 

Būtu veidojama visaptveroša PIL 

piemērošanas statistika, kas ļautu vispārīgi 

novērtēt šī institūta izplatību, procesa 

virzības un izskatīšanas rezultātus, kā arī 

pētījumu veikšanas gadījumā efektīvāk 

apzināt analizējamos nolēmumus un 

izveidot to kopumu (nodrošinot atbilstošu 

dažāda veida nolēmumu “pārstāvību” no 

dažādām teritoriālām institūcijām) 

Visaptverošu PIL piemērošanas procesa 

analīzi apgrūtina arī apstāklis, ka lielākā 

daļa no nolēmumiem pieņemti tādā vai 

citādā KPL paredzētā veidā neveicot 

pierādījumu pārbaudi, papildus kam 

nozīmīgs nolēmumu daudzums bija t.s. 

saīsinātie spriedumi, kuros atspoguļotā 

informācija gandrīz vispār liedz izdarīt 

pamatotus secinājumus, vai tiesas ir/nav 

izvērtējušas kādus ar PIL piemērošanu 

nozīmīgus apstākļus. 

Tā kā dažādas formas “saīsināti” nolēmumi 

apgrūtina ne tikai pētījumu veikšanu par 

tiem, bet to uztveri plašākai sabiedrībai 

(faktiski darbs ar to anonimizēšanu utt. 

atzīstams par lieku, jo bieži tie nesatur 

nekādu vērtīgu informāciju), tad rūpīgi 

pārdomājama šāda veida tiesas nolēmumos 

ietveramā informācija un tās apmērs. Tā, 

piemēram, saīsinātajos spriedumos bieži 

vien to aprakstošajā daļā vispār nav minēts 

PIL piemērošanas pamats, netiek apskatīti 

apstākļi, kas nosaka PIL veidu vai mēru. Arī 

saīsinātie spriedumi būtu jāveido tā, lai no 

tiem būtu skaidrs, gan kāda noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanā  fiziskās personas 

atzītas par vainīgām, gan par kāda 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots 

PIL juridiskām personām. Tas būtu 

izdarāms, gan veicot nepieciešamās 

izmaiņas KPL, gan nodrošinot vienveidīgu 

tiesu praksi (šobrīd tiesu nolēmumu satura 

veidošanā vērojamas būtiskas atšķirības 

starp dažādām tiesām, kas var būt pamatā 

priekšlikumam veikt tiesu prakses 

apkopojumu par nolēmumu rakstīšanas 

metodoloģiju) 
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Secinājums Vērtējums un/vai priekšlikums (kur atzīts 

par nepieciešamu) 

 

Atsevišķos gadījumos nolēmumus par 

gandrīz neiespējamiem izmantot apskatā 

padarīja to anonimizēšanas rezultāts, kura 

dēļ nolēmuma teksts kļuvis nesaprotams. 

 

Nolēmumu anonimizēšana nevar tikt veikta 

tādējādi, ka to teksts kļūst vispār 

neuztverams vai apgrūtinoši uztverams. 

Tādējādi zūd šīs darbības jēga, jo tas, kas 

izdarīts ar mērķi kļūt nolēmumam 

sabiedrībai pieejamam, faktiski pieejamību 

pēc būtības liedz. 

 

Attiecībā uz vispārīgu tiesu prakses par PIL piemērošanu vērtējumu 

PIL piemērošanas prakse Latvijas tiesās 

pagaidām ir diezgan vienkārša, nav 

saskatāmi juridiski vai faktiski sarežģīti 

jautājumi. 

 

PIL piemērošanas procesam nedz 

apsūdzības uzturētāji, nedz tiesas nepievērš 

pienācīgu uzmanību, tai skaitā attiecoties 

pret šo procesu kā tikai piedevu fiziskās 

personas apsūdzībai. Par to liecina fakts, ka 

daļā gadījumu, tiesas nolēmumu ievaddaļā 

nav pat norādījušas, ka vienlaicīgi ar fiziskās 

personas apsūdzību tiek skatīts arī 

kriminālprocess par PIL piemērošanu. 

Procesa dalībnieki būtu mudināmi pievērst 

PIL piemērošanas procesam atbilstošu 

uzmanību, lai veicinātu izpratni par tā būtību 

un tiesisko nozīmi. 

 

Prezumējams, ka vienkāršotā attieksme pret 

PIL piemērošanas procesu izskaidrojama ar 

to, ka vairumā gadījumu pārējie procesa 

dalībnieki nav tam pievērsuši pastiprinātu 

uzmanību. Izrietoši, palielinoties sarežģītu 

gadījumu izplatībai, aizstāvības 

ieinteresētībai u.c. “ārējiem” faktoriem, savu 

darbību uzlabot būs nepieciešamība gan 

apsūdzības uzturētājiem, gan tiesām. 

 

Attiecībā uz PIL piemērošanas  procesu rezultātiem 

Tiesu praksē PIL piemērošanas procesu ir 

salīdzinoši maz, par šauru KL paredzēto 

noziedzīgo nodarījumu loku.  

 

Tas neatbilst PIL institūta iecerei un 

potenciālam. PIL piemērošanas procesi būtu 

pielietojami plašāk. Ņemot vērā, ka PIL 

piemērošanas process nav uzsākams 

iztiesāšanas laikā,  šis ierosinājums gan 

attiecināms nevis uz tiesu praksi, bet 

pirmstiesas procesa kompetentajām 

amatpersonām. Attiecībā uz tiesu varētu būt 

izsakāms priekšlikums rīkoties atbilstoši 

vispārīga rakstura tiesai piešķirtajām 

pilnvarām. Piemēram, iztiesāšanas lakā 

atklājot, ka par pierādītu iespējams ir pamats 

PIL procesa uzsākšanai pret juridisko 

personu, rīkoties atbilstoši KPL 371.panta 

piektajai daļai un attiecīgās ziņas bez 

izlemšanas nosūtīt izmeklēšanas iestādei vai 

prokuratūrai. 
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Judikatūrā pamatoti atzīts (lieta Nr.SKK-

057/2015), ka krimināllietā, kura tiek 

iztiesāta, ir ticis uzsākts process PIL 

piemērošanai, jautājums par PIL izlemjams 

obligāti. Ja šis jautājums nav ticis izlemts, 

tas uzskatāms par būtisku pārkāpumu, kas ir 

pamats nolēmuma atcelšanai un nosūtīšanai 

jaunai izskatīšanai. 

 

Lēmumi par procesa izbeigšanu pieņemti 

divos gadījumos 1) nav konstatēts PIL 

piemērošanas pamats un 2) par KPL 

prasībām neatbilstošu atzīts lēmums lietas 

nodošanu tiesai PIL piemērošanai juridiskai 

personai 

Lēmuma par procesa izbeigšanu PIL 

piemērošanas pamata nekonstatēšanas 

gadījumā vērtējami kā pamatoti. Savukārt 

koncentrēšanās uz lēmuma par PIL 

piemērošanas procesa nodošanu tiesai 

izvērtējumu, vienlaikus nepievēršot 

pienācīgu vērību lēmumam par PIL 

piemērošanas procesa izsākšanu, nebūtu 

atzīstama par veicināmu praksi. Pamatu 

aizstāvība juridiskai personai PIL 

piemērošanas procesā rada tieši lēmums par 

procesa uzsākšanu PIL piemērošanai pret 

konkrēto personu un tieši tajā fiksētais 

“pieņēmums” nosaka, par ko tieši pret 

juridisko personu notiek process (līdzībās – 

fiziskās personas apsūdzības 

robežas/skaidrību utt. nosaka lēmums par 

viņas saukšanu pie kriminālatbildības jeb 

“apsūdzība”). 

PIL piemērošanas pamata neesamības 

konstatēšana tiesu praksē saistīta ar fiziskas 

personas attaisnošanu.  

 

Apzinātajos tiesu nolēmumos nav konstatēti 

gadījumi, kad fiziskā persona tiktu atzīta par 

vainīgu, taču netiktu saskatīts pamats PIL 

piemērošanai. 

Prognozējams, ka laika gaitā tiesās nonākot 

sarežģītākiem PIL piemērošanas procesiem, 

ar procesa iznākumā ieinteresētākām 

juridiskām personām, jautājums par PIL 

piemērošanas pamatu aktualizēsies. Tas 

spilgtāk kā šī brīža prakse ļaus ilustrēt to, ka 

PIL piemērošanas procesā blakus t.s. 

pierādīšanas priekšmetā ietilpstošiem 

faktiem par noziedzīgu nodarījumu, tā 

sastāvu, izdarītāju utml. nozīmīgs ir arī 

jautājums par PIL piemērošanas pamatu. Ne 

ikviens nodarījums, ko izdarījis kādas 

juridiskās personas pārstāvis, ir pamats PIL 

piemērošanai. PIL piemērošanas pamata 

konstatēšana un pierādīšana ir izšķiroša. Ja 

tiktu pierādīta fiziskas personas vaina 
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noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, taču 

atbilstoši noteiktam standartam netiktu 

pierādīts PIL piemērošanas pamats, tiesai 

jāpieņem lēmums par PIL piemērošanas 

procesa izbeigšanu. 

Teorētiski nav izslēdzamas arī situācijas, 

kad konkrētas fiziskas personas attaisnošana 

automātiski nenozīmētu PIL procesa 

izbeigšanu. Ņemot vērā, ka PIL piemērošana 

vairs netiek saistīta ar konkrētas juridiskas 

personas vainīguma atzīšanu, varētu 

pastāvēt situācijas, kad attaisnojot konkrētu 

fizisku personu, tomēr joprojām iespējams 

konstatēt PIL piemērošanas pamatu 

juridiskai personai. Tas, vai to tiesa varētu 

darīt pēc savas iniciatīvas, gan ir 

individuālas lietas apstākļos izvērtējams 

jautājums. 

Tiesas piemērojušas juridiskajām personām 

PIL, to procesuāli fiksējot spriedumos. 

Jau PIL piemērošana tiek skatīta vienlaikus 

ar fiziskas personas apsūdzību, šādas rīcības 

variants ir pilnībā atbiltošs KPL. 

KPL šobrīd precīzi nav atrunāts nolēmuma 

veids, kurā fiksējama PIL piemērošana, ja 

process noticis atsevišķā lietvedībā. 

Vēsturiski skatoties, likumdevējs bija 

iecerējis, ka PIL šādā gadījumā tiek 

piemērots ar lēmumu, nevis spriedumu. Tai 

pat laikā, atzīstams, ka nolēmuma 

nosaukmam nav tik izšķirošas nozīmes, 

galvenais, lai tajā tiktu fiskētas visas tiesiski 

nepieciešamās ziņas. 

Tiesu praksē PIL tiek piemēroti atbilstošiem 

KL noteiktiem subjektiem – privāto tiesību 

juridiskajām personām. Absolūtā vairumā 

gadījumu tās ir SIA. 

 

Tiesas gandrīz vienmēr atzinušas, ka PIL 

piemērošanas pamats ir fiziskas personas 

izdarīts noziedzīgs nodarījums. Tomēr ir 

gadījumi, kad tiesu nolēmumos norādīts, ka 

noziedzīgu nodarījumu izdarījusi pati 

juridiskā persona. 

Tiesas mudināmas lietot  spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem atbilstošu 

terminoloģiju. Atbilstoši spēkā esošajai KL 

iekļautajai nostājai jāatceras, ka juridiskā 

persona neizdara noziedzīgus nodarījumus 

un nevar tikt saukta pie kriminālatbildības. 

PIL juridiskai personai  var piemērot par 

kādas fiziskas personas (neatkarīgi no tā, vai 
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tā ir vai nav juridiski noskaidrota) izdarītu 

noziedzīgu nodarījumu. 

Gandrīz visos gadījumos (kur vispār 

atbilstoša norāde nolēmumā ir ietverta) 

tiesas konstatējušas, ka nodarījumu 

izdarījusi fiziskā persona, balstoties uz 

tiesībām pārstāvēt juridisko personu vai 

rīkoties tās vārdā. Tāpat gandrīz visos 

gadījumos konstatēts, ka šī fiziskā persona 

rīkojusies individuāli. Tikai vienā gadījumā, 

piemērojot PIL, atzīts, ka PIL piemērošanas 

pamats ir koleģiāli valdes sastāvā juridiskās 

personas interesēs izdarīts noziedzīgs 

nodarījums. 

 

Attiecībā uz konstatējumu par to, vai PIL 

piemērošanas pamats ir juridiskās personas 

labā, interesēs vai nepienācīgas 

kontroles/uzraudzības rezultātā izdarīts 

noziedzīgs nodarījums, atzīstams, ka tiesu 

prakse nav vienveidīga un ka līdzīgu 

noziedzīgu nodarījumu gadījumos attiecīgie 

formulējumi ir dažādi. Pie salīdzināmiem 

apstākļiem, piemēram, inkriminēta KL 

218.p. paredzētā nodarījuma izdarīšana, 

tiesas atzinušas, gan ka tie izdarīti “labā”, 

gan “interesēs”, gan “gan labā, gan 

interesēs”.  Tāpat sastopami gadījumi kad 

vienlaicīgi atzīta gan noziedzīga nodarījuma 

izdarīšana juridiskās personas labā un 

nepienācīgas kontroles rezultātā. 

 

Domājams, ka “labā” un “interesēs” ne 

vienmēr ir viegli nošķirami kritēriji un 

lielākoties tie būs sakrītoši, proti, “labā” (t.i. 

ja juridiskā persona gūst vai būtu varējusi 

gūt kādu labumu) lielākoties vienlaicīgi būs 

arī interesēs (taču “interesēs” var būt 

plašāks, piemēram, kad pati juridiskā 

persona labumu negūst, bet to gūst kāds cits 

vai arī kad juridiskās personas interesēs ir 

kas tai nelabvēlīgs u.c.). Tādējādi 

vienlaicīga “labā” un “interesēs” 

konstatēšana virknē gadījumu arī ir 

atbilstoša. 

 

Vienlaicīga “labā” un/ vai “interesēs” 

konstatēšana ar nepienācīgu kontroli vai 

uzraudzību gan nebūtu iespējama, jo šajā 

gadījumā ir strikti nodalāmas situācijas, kad 

noziedzīgais nodarījums ir izdarīts, lai gūtu 

juridiskajai personai labumu vai ko citu, kas 

atbilst tās interesēm  un kad juridiskajā 

persona netiek nodrošināta pietiekama 

uzraudzība/kontrole, kas rada iespēju izdarīt 

noziedzīgu nodarījumu (pēdējais gadījums 

vairāk saistāms ar kriminālsodāmu dažādu 

noteikumu (ugunsdrošības, darba drošības 

utt.) neievērošanu. Bez tam šis aspekts 

nesaraujami saistīts ar to, kura fiziskā 

persona tiek saukta pie kriminālatbildības – 
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tā, kura apzināti veica kādas darbības, kas 

atbilstošas juridiskās personas interesēm, vai 

tā, kura nenodrošināja pietiekamu kontroli 

vai uzraudzību vai izdarīja nodarījumu, 

nebūdama pietiekami kontrolēta vai 

uzraudzīta. Arī attiecībā uz autortiesību 

pārkāpumiem, kas izpaudušies 

datorprogrammu, bez atbilstošas licences 

reproducēšanā, šie gadījumi var tikt un ir 

jānošķir. Tā, piemēram, ja datorprogrammas 

lietotas uzņēmuma darbam (darbinieku 

ikdienas pienākumu pildīšanai) vai saistībā 

ar to, konstatējama noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšana uzņēmuma “labā” un/vai 

“interesēs” (valde zināja, ka programmas 

tiek izmantotas, taču nav legāli iegādātas, 

tādā veidā nelegāli samazināja izdevumus)  

Savukārt, ja kādam uzņēmumam piederošā 

datorā bez atbilstošas licences būtu ielādētas 

datorprogrammas, kurām nav nekāda 

saistība ar uzņēmuma darbu, kuras kāds 

izmantojis personiskām vajadzībām vai tml., 

iespējams, būtu pamats runāt par 

nepienācīgas kontroles vai uzraudzības 

rezultātā izdarītu noziedzīgu nodarījumu 

(proti, uzņēmumā nebija izstrādāta sistēma, 

kā uzraudzīt un kontrolēt tā datoros ielādētu 

datorprogrammu legalitāti, nebija noteikts 

atbildīgais darbinieks utt.) 

Ja fiziskai personai inkriminēti vairāki 

nodarījumi, tiesu praksē ne vienmēr tiek 

nodalīts, attiecībā uz kuru nodarījumu un 

kāpēc saskatāms PIL piemērošanas pamats.  

Tas uzskatāms par pārkāpumu, jo, kā pilnīgi 

pamatoti atzinusi Augstākā tiesa šādos 

gadījumos ir jāizlemj un jāpamato juridiskas 

personas ieinteresētība katra nodarījuma 

izdarīšanā (Nr.SKK-0006/2016) 

Attiecībā uz PIL piemērošanas pamata 

esamības pamatojumu tiesu nolēmumos, 

norādāms, ka lielākoties īsi, taču pietiekami 

informatīvi apskatīta noziedzīgu nodarījumu 

izdarījušās fiziskās personas saikne ar 

juridisko personu (kas faktiski ir ietverta 

apsūdzībā), taču  nav iekļauts izvērsts 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanas juridiskās 

personas “labā”/”interesēs” vai 

Tiesu uzmanība jāvērš uz to, ka PIL 

piemērošanas pamats ir patstāvīgs 

kriminālprocesā pierādāmo apstākļu lokā 

ietverams apstākļu kopums. PIL 

piemērošanas pamats nav prezumējams, bet 

gan pierādāms tāpat kā pārējie 

kriminālprocesā pierādāmie apstākļi. 

Nolēmuma, ar kuru atzīts PIL piemērošanas 

pamats un juridiskai personai piemēroti PIL, 
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“nepienācīgas kontroles vai uzraudzības 

rezultātā”  apskats. Kaut vai lakoniski, 

tomēr noraksturots tas ir tikai nelielā daļā 

nolēmumu. 

tekstā skaidri jābūt raksturotam, kāds šis 

pamats ir bijis konkrētajā gadījumā – t.i. kā 

tas izpaudies konkrētā situācijā.  Šis 

raksturojums var nebūt garš, taču tam ir 

jābūt skaidram un saprotamam, cita starpā 

tāpēc, lai juridiskā persona varētu īstenot 

savas tiesības uz aizstāvību. 

Tiesu praksē izplatītākie piemērotie PIL ir 

likvidācija un naudas piedziņa. 

Ņemot vērā, ka KL nav noteikti stingri 

kritēriji, kad kāds PIL piemērojams, 

formālās prasības lielākoties atzīstamas par 

ievērotām. 

 

Tiesas piemēro salīdzinoši maza apmēra PIL 

– naudas piedziņu. Absolūtā vairumā 

gadījumu naudas piedziņas apmērs ir ļoti 

tuvs minimālajai naudas piedziņas robežai. 

 

Tiesu praksē nav vienveidīga pieeja 

gadījumiem, kad viena kriminālprocesa 

ietvaros juridiskai personai tiek piemēroti 

PIL par vairākiem noziedzīgajiem 

nodarījumiem – ir gan gadījumi, kad par 

katru no nodarījumiem tiek noteikts 

atsevišķs PIL un tad kopējais, ir gadījumi, 

kad par katru no nodarījumiem atsevišķi PIL 

noteikts netiek. 

Gadījumi, kad par katru no noziedzīgajiem 

nodarījumiem netiek atsevišķi noteikts PIL 

atzīstami par pārkāpumu, jo saskaņā ar KL 

PIL noteikšana par katru no nodarījumiem ir 

obligāta. Pēc tam, kad noteikts PIL par katru 

nodarījumu, nosakāms kopējais PIL 

atbilstoši KL reglamentētajam. 

Piemērotā PIL veida un mēra pamatojums 

tiesu nolēmumos ir dažādas izvērsuma 

pakāpes. Lielā daļā gadījumu pamatojuma 

nav vispār vai tas ir ļoti lakonisks un tikai 

nelielā daļā pamatojums ir detalizētāks 

Pamatojuma neietveršana vispār vai ļoti īsa 

un konkrēto situāciju pietiekami detalizēti 

neraksturojoša pamatojuma iekļaušana 

attiecībā uz piemērotā PIL veidu un mēru 

tiesu nolēmumos būtu vērtējama kā 

pārkāpums un tiesas mudināmas ikvienā 

situācijā iekļaut atbilstošu pamatojumu PIL 

veidam un mēram. 

 

PIL piemērošanas pamata esamības, 

piemērotā PIL veida un mēra nepietiekama 

pamatojuma esamība, iespējams, lielā mērā 

nosacīta ar to, ka nolēmumi pieņemti, 

piemērojot vienkāršotās procesa formas, kā 

arī spēkā stājušies saīsinātie spriedumi. KPL 

tieši izteiktās prasības  šāda veida 

nolēmumu saturam ne vienmēr spēj 

nodrošināt nolēmumu pārskatāmību un 
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pietiekamu informāciju par izskatīto lietu 

u.tml., kas dod pamatu gan izteikt 

priekšlikumu  likumdevējam uzlabot 

attiecīgo tiesisko regulējumu, gan vienlaicīgi 

arī tiesnešiem piemērot to saprātīgi, domājot 

par viņu pieņemtā lēmuma saprotamību, 

pamatotību u.c. 

 

 

Attiecībā uz PIL piemērošanas procesa norisi tiesā  

Vairumā gadījumu (91%) PIL piemērošana 

skatīta vienotā kriminālprocesā ar fizisko 

personu un tikai mazāk kā 10 % gadījumu – 

kā atsevišķs process. 

Skatot PIL piemērošanas procesu kā 

atsevišķu procesu tiesām šobrīd nav obligāti, 

taču būtu vēlams norādīt, uz kāda pamata 

PIL piemērošanas process uzsākts vai 

izdalīts kā atsevišķā lietvedībā. Tas 

atvieglotu konkrētās situācijas izpratni un 

analīzi, jo cita starpā ļautu saprast, vai PIL 

piemērošanas pamats ir korekti konstatēts. 

Vairākos gadījumos, kad PIL piemērošanas 

process skatīts vienotā kriminālprocesā ar 

fizisko personu, tiesas nolēmuma ievaddaļā 

nav pat norādījušas, ka tiek izskatīts arī PIL 

piemērošanas jautājums. 

Informācija par to, ka tiek izskatīts arī PIL 

piemērošanas jautājums noteikti būtu 

iekļaujama tiesas nolēmuma ievaddaļā. Tas 

būtu darāms, neskatoties uz to, ka KPL 

524.pants nesatur šādu tiešu norādi, 

atceroties, ka, nolēmuma ievaddaļā skaidri ir 

jābūt saprotamam kādos jautājumos 

nolēmums pieņemts un, ka jautājuma 

izskatīšana par PIL piemērošanu ir tāds pats 

nozīmīgs konkrētā kriminālprocesa 

jautājums kā apsūdzības izvērtēšana. 

 

Absolūtā vairumā gadījumu PIL juridiskai 

personai piemērots, tādā vai citā veidā 

neveicot pierādījumu pārbaudi iztiesāšanas 

laikā – proti, tikai nepilnos 24% gadījumu 

PIL piemērots pēc pierādījumu pārbaudes 

iztiesāšanas laikā, pārējos gadījumos vai nu 

pierādījumu pārbaude iztiesāšanas laikā nav 

tikusi veikta (34%) vai arī PIL piemērots 

vienošanās procesā (42%). 

 

Attiecībā uz vienošanās procesa 

piemērošanu konstatējams, ka tiesas korekti 

norādījušas vienošanās priekšnoteikumus. 

 

Savukārt attiecībā uz lietas skatīšanu bez Juridiskās personas pārstāvja (aizstāvja, ja 
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pierādījumu pārbaudes, atzīstams, ka tiesas 

nolēmumos lielākoties netiek fiksēta 

juridiskās personas pārstāvja attieksme pret 

pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu. 

pārstāvis iztiesāšanā nepiedalās) viedokļa 

noskaidrošana un piekrišana būtu uzskatāma 

par obligātu priekšnoteikumu lietas 

izskatīšanai bez pierādījumu pārbaudes. Lai 

arī KPL 499.p.1.d. iekļauta norāde tikai uz 

apsūdzēto, jāatceras, ka, pirmkārt, saskaņā 

ar KPL 94.p.2.d. juridiskās personas 

pārstāvim tiesā ir tādas pašas tiesības kā 

apsūdzētajam un, otrkārt, juridiskā persona 

kā persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību ar 

sava pārstāvja un/ vai aizstāvja starpniecību 

ir tiesīga pilnvērtīgi realizēt tiesības uz 

aizstāvību, tajā skaitā piedalīties 

pierādījumu pārbaudē u.tml. Šo tiesību 

liegšana pārkāptu tiesības uz taisnīgu tiesu. 

 

Izrietoši tiesām būtu jānoskaidro juridiskās 

personas pārstāvja vai aizstāvja viedoklis 

par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu un 

tas atbilstoši jāfiksē tiesas nolēmumā. Ja 

juridiskās personas pārstāvis vienlaicīgi ir 

arī apsūdzētais, tad tiesas nolēmumā tas 

atbilstoši arī jānorāda, piemēram “ 

apsūdzētais un juridiskās personas 

“nosaukums” pārstāvis A. piekrita 

pierādījumu pārbaudes neizdarīšanai tiesas 

izmeklēšanas laikā”. 

Attiecībā uz juridiskās personas pārstāvību un aizstāvību PIL piemērošanas procesa 

iztiesāšanas laikā 

Tiesu nolēmumos, kuros PIL process 

nenotiek atsevišķā tiesvedībā, lielākoties 

netiek tieši atspoguļota informācija par to, 

vai juridiskai personai ir pārstāvis 

konkrētajā kriminālprocesā un vai tas 

piedalās iztiesāšanā. Inkriminēto nodarījumu 

apraksti rada pamatu pieņēmumam, ka tiesas 

lielā daļā gadījumu par juridiskās personas 

pārstāvi ir uzskatījušas apsūdzēto (nav 

zināms gan, vai par šo apsūdzēto ir ticis 

pieņemts procesa virzītāja lēmums par 

pieļāvumam tieši viņam kā juridiskās 

personas pārstāvim piedalīties 

kriminālprocesā). Taču tas nav tieši fiksēts 

Ņemot vērā, ka pārstāvja esamība un dalība 

PIL piemērošanas procesā tiesā ir būtisks 

iztiesāšanas formas elements, kas cita starpā 

ir saistīts ar obligātās aizstāvības 

nodrošināšanas nepieciešamību, tiesām 

nolēmumos būtu skaidri jāfiksē, vai 

iztiesāšanas laikā PIL piemērošanas procesā 

ir piedalījies juridiskās personas pārstāvis un 

, ja nē, ka piedalījies juridiskās personas 

aizstāvis (pašas nodrošināts vai valsts 

pieaicināts). 

 

Juridiskās personas pārstāvja neesamības vai 

neierašanās gadījumā, iztiesāšanā 
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par nepieciešamu) 

nolēmumā vai arī norādes ir epizodiskas. 

 

nodrošināma juridiskās personas aizstāvja 

dalība. Ja juridiskā persona nav pati 

vienojusies par aizstāvības veikšanu ar kādu 

advokātu vai arī šis advokāts nav ieradies, 

pieaicināms valsts nodrošinātas aizstāvības 

veicējs. 

Augstākā tiesa atzinusi (nolēmums lietā nr. 

SKK-0017-18), ka juridiskās personas 

neuzaicināšana uz tiesas sēdi ir KPL 

pārkāpums.  

 

Paustā atziņa uzskatāma par korektu. 

Juridiskās personas uzaicināšanu uz tiesas 

sēdi, kurā tiek skatīts jautājums par PIL 

piemērošanu tai, ir obligāts priekšnoteikums 

taisnīga procesa nodrošināšanai. 

Tiesu nolēmumi, īpaši ņemot vērā, ka liela 

daļa to ir bez izvērtas aprakstošās un/vai 

motīvu daļas, liedz objektīvi izvērtēt, cik 

lielā mērā PIL piemērošanas procesa 

iztiesāšanas laikā ir nodrošināta ne tikai 

juridiskās personas pārstāvja klātesamība, 

bet arī aktīva tā piedalīšanās iespēju 

nodrošināšana 

 

Ņemot vērā juridiskās personas, kā tās, kura 

bauda tiesības uz aizstāvību, tiesisko 

interešu aizsardzības nodrošināšanu PIL 

piemērošanas procesā, kā arī juridiskās 

personas pārstāvja statusa pielīdzināšanu 

apsūdzētajam, tiesām jāņem vērā, ka 

juridiskās personas pārstāvim un/vai 

aizstāvim nodrošināmas tādas pat tiesības kā 

apsūdzētajam un viņa aizstāvim. Visos 

jautājumos, kur tiesīgs izteikties, ko lūgt, 

iebilst utt. apsūdzētais, tiesīgs to darīt ir arī 

juridiskās personas pārstāvis. Attiecīgo 

tiesību liegšana būtu atzīstama par KPL 

prasību pārkāpumu un atkarībā no konkrētās 

situācijas, iespējams, vērtējama arī kā 

būtiska (piemēram, iespējas nedošana 

iesniegt pierādījumus, piedalīties to 

pārbaudē, uzstāties tiesu debatēs u.tml.) 

 

Par mantisko jautājumu risinājumu PIL piemērošanas procesos 

Jautājums par rīcību ar noziedzīgi iegūtu 

mantu lielākoties apskatītajās lietās vispār 

nav lemts. 

Ņemot vērā noziedzīgo nodarījumu veidus, 

kuru izdarīšanas gadījumā piemēroti PIL, 

proti, ka tie lielākoties ir tādi, kuri saistīti ar 

mantas iegūšanu noziedzīgā kārtā, izsakāms 

pieņēmums, ka tiesu praksē netiek 

pietiekami izprastas un atbilstoši piemērotas 

KL normas par noziedzīgi iegūtas mantas, 

tās aizstājējmantas un saistītās mantas īpašo 

konfiskāciju. Šis jautājums pavisam noteikti 

nav saistāms tikai un pat ne galvenokārt ar 

PIL piemērošanas procesiem, bet ir 

vispārīgas dabas. Izrietoši, būtu iesakāms 
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veikt tiesu prakses apkopojumu attiecībā uz 

mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu un 

pētījumu par šī institūta piemērošanas 

atbilstību KL un KPL normām utt. Tas 

varētu būt kā vienota pētījuma par mantisko 

jautājumi risinājumiem tiesu praksē 

sastāvdaļa, jo nereti jautājums rīcību ar 

noziedzīgi iegūtu mantu ir savijies ar 

kompensācijas institūtu un pirmšķietami 

praksē netiek nošķirts. 

 

Arī procesuālo izdevumu piedziņa reti kad 

tiek skatīta un pamatā attiecināta uz fizisko 

personu. 

Tā kā lielākoties lietās piedzīti tiešām tikai 

uz fizisko personu attiecināmi izdevumi 

(piemēram, par juridisko palīdzību), tad šāda 

pieeja ir pamatota. 

 

Uz visu procesu attiecināmos izdevumus 

tiesām būtu jāpiedzen gan no apsūdzētā, gan 

juridiskās personas atbilstoši KPL norādēm. 

Kompensācija pamatā tiek piedzīta no 

apsūdzētā. 

Šāda pieeja nav uzskatāma par atbilstošu 

KPL un cietušā tiesību efektīvai 

aizsardzībai. 

 

Atsaukšanās uz Augstākās tiesas lēmumu 

SKK 252/2010 nebūtu pamatota. Lai arī šajā 

lēmumā atzīto, ja to skata atrauti no 

konkrētās lietas apstākļiem, var pārprast, 

izprotot Augstākās tiesas norādi par to, ka 

saskaņā ar KL 12.pantu juridiskās personas 

lietā atbild fiziskā persona, kā tādu, ka 

kompensācija piedzenama tikai no juridiskās 

personas, tas vispār nav attiecināms uz 

jautājumu par kompensācijas piedziņu no 

juridiskās personas. Attiecīgais lēmums 

pieņemts, vērtējot to, vai kompensāciju var 

piedzīt no fiziskās personas, nevis, vai tā 

ir/nav piedzenama no juridiskās. Tādējādi šī 

atziņa nav izmantojama, izvērtējot 

kompensācijas vēršanu pret juridisko 

personu. 

 

Vienmēr, kad lietā ir iesniegts 

kompensācijas pieteikums, tiesām būtu 
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jāizlemj, vai tas attiecas arī uz juridisko 

personu un konstatējot, ka jā,  no tās, 

solidāri ar apsūdzētajiem, arī jāpiedzen. 

Gadījumos, ja kompensācija no juridiskās 

personas jau ir iepriekš nolemta  piedzīt 

ārpus kriminālprocesa citu procesu ietvaros 

(piemēram, administratīvā vai 

civilprocesuālā kārtā), tas tiesas nolēmumā 

atrunājams, pamatojot, kāpēc tā vēlreiz 

netiek piedzīta kriminālprocesuālā kārtībā. 

 

Nepamatota kompensācijas samaksas 

pienākuma neattiecināšana uz juridisko 

personu būtu atzīstama par būtisku 

kriminālprocesuālu pārkāpumu, kas ietekmē 

cietušā tiesības uz taisnīgu atlīdzinājumu. 
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PIELIKUMI 

Pielikums nr.1 Analizēto tiesas nolēmumu attiecībā uz PIL piemērošanu 

vispārīgs raksturojums 
 

Nr. 
Krimināllietas 

numurs 
Nolēmuma 

datums 
Tiesa Instance 

Nolemtais 
attiecībā uz 
juridisko personu 

Pārsūdzības rezultāts 

Nav 
pārsūdzēts/ 

sūdzība 
nav 

pieņemta 
skatīšanai 

Atstāts 
spēkā 

Atcelts 

1. 
15830300411 

 

20.04.2015 Ventspils tiesa Pirmā Piemērots PIL   + 

16.07.2015 
Kurzemes 
apgabaltiesa 

Apelācija 
Mainīts PIL –
apmērs. 

 +  

22.10.2015 Augstākā tiesa  

Lēmums par 
atteikšanos 
pārbaudīt 
nolēmuma 
tiesiskumu 

+   

2. 15830012213 01.07.2015 
Rīgas rajona 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

3. 
15830001414 

 
03.07.2015 

Tukuma rajona 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

4. 
11816003212 

 
15.07.2015 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

5. 
16870000215 

 
27.07.2015 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

6. 15830025513 27.10.2015 Jelgavas tiesa Pirmā Piemērots PIL +   

7. 
11380020214 

 

17.11.2015 Ventspils tiesa Pirmā Piemērots PIL   + 

25.04.2016 
Kurzemes 
apgabaltiesa 

Apelācija 

Pirmās instances 
tiesas spriedums 
atcelts pilnībā. 
Persona atzīta 
par nevainīgu. PIL 
piemērošanas 
process izbeigts 

+   

8. 11130013913 22.12.2015 
Valmieras 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

9. 
15830015314 

 
05.01.2016 Jelgavas tiesa Pirmā Piemērots PIL +   

10. 
15830007515 

 
24.02.2016 Jelgavas tiesa Pirmā Piemērots PIL +   

11. 15830009412 25.02.2016. Liepājas tiesa Pirmā 
PIL piemērošanas 
process izbeigts 

+   

12. 15830015913 

24.03.2016. Liepājas tiesa Pirmā Piemērots PIL   
Atcelts 
daļā 

25.05.2011
6. 

Kurzemes 
apgabaltiesa 

Apelācja 
Uz PIL 
neattiecas/nekas 
nemainās 

+   

13. 
12261000316 

 
12.05.2016 Liepājas tiesa Pirmā Piemērots PIL +   

14. 
15830300511 

 
23.05.2016 Ventspils tiesa Pirmā Piemērots PIL +   

15. 
 

15830010515 
 

24.05.2016. 
Saldus rajona 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

16. 15830002515 30.05.2016 Tukuma rajona Pirmā Piemērots PIL  +  
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(K37-0080-16) 
 

tiesa 

17. 
15830013614 
(K30-1542-16) 

 
29.07.2016 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL 
+ 
 

  

18. 
11816001516 
(K33-0935-16) 

 
19.10.2016 

Rīgas rajona 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

19. 
15830015414 
(K26-0521-16) 

 
15.12.2016 Rēzeknes tiesa Pirmā Piemērots PIL +   

20. 
15830010615 

 
10.01.2017 Jelgavas tiesa Pirmā Piemērots PIL +   

21. 
15830015616 

 
18.01.2017 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

22. 
12507002316 

 
25.01.2017 

Rīgas rajona 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

23. 
15830020614 

 

02.02.2017 
Tukuma rajona 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL   + 

23.05.2017 
Zemgales 
apgabaltiesa 

Apelācija 

Atcelts pirmās 
instances 
spriedums. 
Fiziska personu 
pret viņu celtajā 
apsūdzībā pēc KL 
218.panta otrās 
daļas atzīta par 
nevainīgu un 
attaisnota. Par 
PIL rezolutīvajā 
daļā nav izlemts 

+ +  

24. 
15830002015 

 
17.03.2017 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL  +  

25. 
15830011915 

 
11.05.2017 Jelgavas tiesa Pirmā Piemērots PIL  +  

26. 
12350002415 

 
18.05.2017 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

27. 
11816007114 

 
24.05.2017 

Ogres rajona 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

28. 
15830010315 

 
02.06.2017 

Tukuma rajona 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL  +  

29. 11903002651 

27.07.2017. Daugavpils tiesa Pirmā 
PIL piemērošanas 
process izbeigts 

  + 

16.04.2018. 
Latgales 
apagabaltiesa 

Apelācija 
PIL piemērošanas 
process izbeigts 

+   

30. 15830012612 10.10.2017 Liepājas tiesas Pirmā 
PIL piemērošanas 
process izbeigts 

 +  

31. 
 

15830008915 
 

13.10.2017. Jelgavas tiesa Pirmā Piemērots PIL +   

32. 
11816007716 

 
27.02.2018 

Kurzemes 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

33. 
11514007212 

 
05.03.2018 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 

Pirmā Piemērots PIL   
+ 

Atcelts 
daļā  
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tiesa 

22.01.2019 
Rīgas 
apgabaltiesa 

Apelācija 
Uz PIL 
neattiecas/nekas 
nemainās 

+ +  

30.05.2019 Augstākā tiesa Kasācija 

Lēmums par 
atteikšanos 
pārbaudīt 
nolēmuma 
tiesiskumu 

+   

34. 
15830010016 

 

05.03.2018 
Rīgas rajona 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +  
+ 

Atcelts 
daļā 

18.06.2018 
Rīgas 
apgabaltiesa 

Apelācija 
Uz PIL 
neattiecas/nekas 
nemainās 

  + 

12.11.2018 Augstākā tiesa Kasācija 
Uz PIL 
neattiecas/nekas 
nemainās 

+   

13.02.2019 
Rīgas 
apgabaltiesa 

Apelācija 
Uz PIL 
neattiecas/nekas 
nemainās 

+   

35. 
15830016016 

 
15.03.2018 

Zemgales 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL  +  

36. 
15830317010 

 
12.04.2018 

Kurzemes 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

37. 
16870002315 

 
 

02.05.2018. 
Rīgas rajona 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL   + 

22.05.2019. 
Rīgas 
apgabaltiesa 

Apelācija 
Uz PIL 
neattiecas/nekas 
nemainās 

 +  

27.04.2020. Augstākā tiesa Kasācija 

Lēmums atstāt 
spriedumu 
negrozītu, bet 
kasācijas sūdzību 
noraidīt 

+   

38. 
15830017116 

 

08.05.2018. 
Kurzemes 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL   + 

02.05.2019. 
Kurzemes 
apgabaltiesa 

Apelācija 
Atcelts daļā par 
PIL 

  + 

26.02.2020. Augstākā tiesa Kasācija 

Apelācijas 
instances tiesas 
spriedums atcelts 
pilnībā un lieta 
nosūtīta jaunai 
izskatīšanai 
apgabaltiesā 

   

39. 
15830009615 

 
10.05.2018 

Kurzemes 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

40. 
 

15830002117 
 

17.05.2018. 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

 
Pirmā 

Piemērots PIL    

16.10.2018. 
Rīgas 
apgabaltiesa 

Apelācija 
Uz PIL 
neattiecas/nekas 
nemainās 

  + 

03.09.2019. Augstākā tiesa Kasācija 

Lēmums atstāt 
spriedumu 
negrozītu, bet 
kasācijas protests 
noraidīts 

 +  

41. 15830013114 04.06.2018 Zemgales Pirmā Piemērots PIL +   
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 rajona tiesa 

42. 
15830013316 

 
05.06.2018 

Rīgas pilsētas 
Latgales 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

43. 
15830011715 

 
04.12.2018 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

44. 
11840002313 

 
05.03.2019 Rēzeknes tiesa Pirmā Piemērots PIL +   

45. 
15830001815 

 

15.03.2019. Rēzeknes tiesa Pirmā Piemērots PIL   + 

04.10.2019. 
Latgales 
apgabaltiesa 

Apelācija 
Mainīts PIL 
apmērs 

+   

06.12.2019. Augstākā tiesa  

Lēmums par 
atteikšanos 
pārbaudīt 
apelācijas 
instances tiesas 
nolēmuma 
tiesiskumu 

+   

46. 
 

15830016017 
 

19.03.2019. 
Zemgales 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

47. 
15830000716 

 
19.03.2019 

Kurzemes 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

48. 
11816006914 

 

29.03.2019. 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā 
PIL piemērošanas 
process izbeigts 

  + 

05.03.2020. 
Rīgas 
apgabaltiesa 

Apelācija 

Pirmās instances 
tiesas spriedums 
atcelts un taisīts 
jauns spriedums, 
piemērojot PIL 

Izskatīšanas rezultāts nav 
zināms 

 

49. 
11840001417 

 
08.05.2019. 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

50. 
11816013511 

 
13.05.2019. 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

51. 
15830002616 

 
13.05.2019 

Kurzemes 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL   + 

52. 
15830011614 

 
23.05.2019 

Rīgas pilsētas 
Latgales 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL    

53. 

15830008217 
 

07.06.2019. 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL   + 

15830008217 
 

11.12.2019. 
Rīgas 
apgabaltiesa 

Apelācija 
Uz PIL 
neattiecas/nekas 
nemainās 

+   

54. 
11816011315 

 
16.07.2019 

Rīgas pilsētas 
Pārdaugavas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

55. 
11816009416 

 
 

19.08.2019. 
Zemgales 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

56. 12261001319 27.08.2019. Kurzemes Pirmā Piemērots PIL +   
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  rajona tiesa 

57. 
11816011718 

 
11.09.2019. 

Rīgas rajona 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

58. 
 

11816008516 
 

23.09.2019. 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

59. 
15840037318 

 
28.10.2019. 

Kurzemes 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

60. 
15830006215 

 
 

04.11.2019. 
Kurzemes 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL   + 

28.05.2020. 
Kurzemes 
apgabaltiesa 

Apelācija 
Uz PIL 
neattiecas/nekas 
nemainās 

+   

61. 
15830003217 

 

06.12.2019. 
Zemgales 
rajona tiesa 

Pirmā 
PIL piemērošanas 
process izbeigts 

  + 

16.03.2020 
Zemgales 
apagabltiesa 

Apelācija Uz PIL neattiecas    

62. 
15840073018 

( 
 

06.11.2019. 
Kurzemes 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

63. 
11816004817 

 
19.12.2019. 

Rīgas pilsētas 
Pārdaugavas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

64. 15840013619 03.01.2020 
Kurzemes 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

65. 
15830002115 

 

28.01.2020 
Kurzemes 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL  +  

02.07.2020 
Kurzemes 
apgabaltiesa 

Apelācija Piemērots PIL 
Pārsūdzības rezultāts nav 

zināms 

66. 
15890009716 

 
18.02.2020 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

67. 
11815004818 

 
03.07.2020. 

Zemgales 
rajona tiesa 

Pirmā Piemērots PIL 
Pārsūdzības rezultāts nav 

zināms 

68. 
15840089919 

 
21.07.2020. 

Rīgas pilsētas 
Latgales 
priekšpilsētas 
tiesa 

Pirmā Piemērots PIL +   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pielikums nr.2 Spēkā stājušies tiesas spriedumi - PIL piemērošanas tiesvedības formas (veida), juridisko personu, kam piemērots PIL un 

piemērotā PIL vispārīgs raksturojums. 

 

 
Nr. Krimināllietas 

numurs 
Nolēmuma 
datums 

Tiesa JP 
veids 

Par kāda NN 
izdarīšanu PIL 
piemērots 

Piemērotais PIL 

      Likvidācija Tiesību 
ierobežošana 

Konfiskācija Naudas piedziņa 

1.  15830012213  01.07.2015 Rīgas rajona tiesa SIA KL 218.p. 2.d.    15 MMA  (5400 EUR) 

2.  15830001414  
 

03.07.2015 Tukuma rajona tiesa SIA KL 218.p. 2.d. +    

3.   11816003212  
 

15.07.2015 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 15.p. 4.d. 
+177.p.3.d.; 
275.p.2.d. 

   50 MMA (18000 EUR) 

4.  15830300411  16.07.2015 Kurzemes apgabaltiesa SIA KL 218.p. 2.d.    30 MMA (10800 EUR) 

5.  16870000215  
 

27.07.2015 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 323.p.1.d.    10 MMA (3600 EUR) 

6.  15830025513  27.10.2015 Jelgavas tiesa SIA KL 218.p. 2.d. +    

7.  11130013913  22.12.2015 Valmieras rajona tiesa SIA KL 218.p.2.d. 
275.p.2.d. +    

8.  15830015314  
 

05.01.2016 Jelgavas tiesa SIA KL 218.p. 2.d. +    

9.  15830007515 24.02.2016 Jelgavas tiesa SIA KL 218.p. 2.d. +    

10.  
15830015913 

 
24.03.2016. Liepājas tiesa 

SIA KL 218.p. 2.d. + 
  

 

11.  12261000316 
 

12.05.2016 Liepājas tiesa SIA KL 217.p.1.d.    10 MMA (3700 EUR) 

12.  15830300511  
 

23.05.2016 Ventspils tiesa SIA KL 218.p.2.d.    15 MMA (5550 EUR) 

. 
13.  

15830010515  
 

 
24.05.2016. Saldus rajona tiesa SIA 

KL 218.p. 2.d. +   
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14.  15830002515  
 

30.05.2016 Tukuma rajona tiesa SIA KL 218.p. 2.d. +   - 

15.  15830015414  
 

16.06.2016 Rēzeknes tiesa SIA KL 218.p. 2.d.    20 MMA (7400 EUR) 

16.  15830013614  
 

29.07.2016 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA A 
un B 

KL 218.p. 3.d.    A. 747 MMA (276 390 EUR); 
B. 30 MMA (11 000 EUR) 

17.  11816001516  
 

19.10.2016 Rīgas rajona tiesa SIA KL 148.p.3.d.    22 MMA (8149 EUR) 

18.  15830010615 
 

10.01.2017 Jelgavas tiesa SIA KL 218.p. 2.d. +   - 

19.  15830015616  
 

18.01.2017 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 218.p. 2.d.    10 MMA (3800 EUR) 

20.  12507002316 
 

25.01.2017 Rīgas rajona tiesa SIA KL 218.p.2.d. 
177.p.1.d.     15 MMA (5700 EUR) 

21.  15830002015 
 

17.03.2017 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 218.p. 2.d. +   - 

22.  15830011915  
 

11.05.2017 Jelgavas tiesa SIA KL 218.p. 2.d. +   - 

23.  12350002415  
 

18.05.2017 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 217.p.1.d.    12 MMA 
 (4560 EUR) 

24.  11816007114  
 

24.05.2017 Ogres rajona tiesa SIA KL 148.p.3.d.    20 MMA  
(7600 EUR) 

25.  15830010315  
 

02.06.2017 Tukuma rajona tiesa SIA KL 218.p. 2.d. +   - 

 
26.  

15830008915 
 

13.10.2017. Jelgavas tiesa SIA 
KL 218.p. 2.d. +   

 

27.  11816007716  
 

27.02.2018 Kurzemes rajona tiesa SIA KL 148.p.3.d    20 MMA (8600 EUR) 

28.  11514007212  
 

05.03.2018 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 179.p.1.d.    15 MMA (6450 EUR) 

29.  15830010016 
 

05.03.2018 Rīgas rajona tiesa SIA KL 218.p. 2.d. +   - 

30.  
15830010016 

 
05.03.2018. Rīgas rajona tiesa SIA 

KL 218.p. 2.d. +   
 

31.  15830016016  
 

15.03.2018 Zemgales rajona tiesa ZS KL 218.p. 2.d. +   - 

32.  15830317010  
 

12.04.2018 Kurzemes rajona tiesa SIA KL 15.panta 
ceturtā daļa un +   - 
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177.panta otrā 
daļa 

33.  16870002315 
 

02.05.2018 Rīgas rajona tiesa SIA KL 323.panta 
pirmā daļa    30 MMA (12 900 EUR) 

34.  
16870002315 

 
02.05.2018. Rīgas rajona tiesa SIA 

KL 323.p.(1)un 
217.p.(1)  

Aizliegums 
vienu gadu 
piedalīties 
valsts vai 
pašvaldību 
iepirkuma 
procedūrās 

 

30 MMA (12 900 EUR) 

35.  
15830009615  10.05.2018 Kurzemes rajona tiesa 

SIA KL 218.p. 2.d   Transportlīdzekļi 
 

36.  15830002117  
 

17.05.2018 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 217.1 panta 
un 218.panta 
otrā daļa 

++   - 

37.  15830013114 04.06.2018 Zemgales rajona tiesa SIA KL 218.p. 2.d. +   - 

38.  15830013316  
 
 

05.06.2018 Rīgas pilsētas 
Latgales 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 177.panta 
trešā daļa +   - 

39.  15830011715  
 

04.12.2018 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 218.p. 3.d.    A. 30 MMA (12900 
EUR) 
B. 35 MMA  (15050 
EUR) 

40.  11840002313 
 

05.03.2019 Rēzeknes tiesa SIA KL 323.panta 
pirmā daļa    25 MMA (10 750 EUR) 

41.  15830000716  
 

19.03.2019 Kurzemes rajona tiesa SIA KL 177.panta 
trešā daļa +   - 

42.  
15830016017  

 
19.03.2019. Zemgales rajona tiesa SIA 

KL 218.p. 2.d. 
+ 

  
 

43.  
11840001417 

 
08.05.2019. 

Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 84.p.(1)  
 24 260 EUR 

 

44.  15830002616 
 

13.05.2019 Kurzemes rajona tiesa SIA KL 218.p. 2.d. +   - 

45.  
11816013511 

 
13.05.2019. 

Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA 
KL 15.p.(4) un 
177.p.(3)  

  
50 MMA (21 500 EUR) 
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46.  15830011614  23.05.2019 Rīgas pilsētas Latgales 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 218.p. 2.d.    10 MMA (4300 EUR) 

47.  15830008217  
 

07.06.2019 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 217.1 pants 
un 218.panta 
otrā daļa 

   25 MMA (10750 EUR) 

48.  
15830008217 

 
07.06.2019. 

Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA 
KL 218.p.(2) un 
217.1 p.  

  
12 MMA (5 160 EUR) 

49.  11816011315  
 

16.07.2019 Rīgas pilsētas 
Pārdaugavas tiesa 

SIA KL 148.panta 
trešā daļa   Transportlīdzeklis  

50.  
11816009416 

 
19.08.2019. Zemgales rajona tiesa SIA KL 148.p.(3)  

  
20 MMA (8 600 EUR) 

51.  
12261001319 

 
27.08.2019. Kurzemes rajona tiesa AS 

KL 218.p. 2.d. 
 

  
30 MMA (12 900 EUR) 

52.  
11816011718 

 
11.09.2019. Rīgas rajona tiesa SIA KL 148.p.(3)  

  
25 MMA (10 750 EUR) 

53.  
11816008516 

 
23.09.2019. 

Rīgas pilsētas 
Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

SIA KL 148.p.(3)  
  

30 MMA (12 900 EUR) 

54.  

15830001815 
(KA03-0108-

19) 
 
 

04.10.2019. Latgales apgabaltiesa SIA 

KL 218.p. 2.d. 

 

  

10 MMA (4 300 EUR) 

55.  
15840037318 

 
28.10.2019. Kurzemes rajona tiesa SIA 

KL 218.p. 2.d. 
+ 

  
 

56.  
15830006215 

 
04.11.2019. Kurzemes rajona tiesa 

Biedrīb
a 

KL 218.p. 2.d. + 
  

 

57.  
15840073018 

 
06.11.2019. Kurzemes rajona tiesa SIA 

KL 218.p. 2.d. 
+ 

  
 

58.  
11816004817 

 
19.12.2019. 

Rīgas pilsētas 
Pārdaugavas tiesa 

SIA KL 148.p.(3)  
  

35 MMA (15 050 EUR) 

59.  15840013619 03.01.2020 Kurzemes rajona tiesa ZS KL 218.p. 2.d.    20 MMA ( 8600 EUR) 

60.  15830002115 
 

28.01.2020 Kurzemes rajona tiesa SIA KL 218.p. 2.d.    15 MMA (6450 EUR) 

61.  15890009716  
 

18.02.2020 Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 

Ārvalstu 
komer-
santa 
filiāle 

KL 190.p.3.d. +    
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62.  
15840089919 

 
21.07.2020. 

Rīgas pilsētas Latgales 
priekšpilsētas tiesa 

SIA 
KL 218.p.2.d. 
195.p.3.d.  

  
20 MMA (8 600 EUR) 

 
 
 

Izmantotais noformējums Nozīme 

 Lieta pirmās instances tiesā skatīta vispārējā 
kārtībā ar pierādījumu pārbaudi 

 Lieta pirmās instances tiesā skatīta vispārējā 
kārtībā bez pierādījumu pārbaudi 

 Lieta pirmās instances tiesā skatīta vienošanās 
procesā 

15840089919 
 

PIL piemērošanas process skatīts kopā ar 
kriminālprocesu pret fizisku personu 

11816008516 
 

PIL piemērošanas process tiesā skatīts kā 
atsevišķs process 

 

 
 

 



IZMANTOTO LATVIJAS TIESU NOLĒMUMU SARAKSTS 

 

Augstākās tiesas nolēmumi 

1. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2010. gada 7. jūnija lēmums lietā Nr. SKK – 

252/2010 (krimināllietas nr. 15830511106); 

2. Augstākās tiesas 2015.gada 6. oktobra lēmums lietā nr. SKK-057/2015 (krimināllietas 

nr. 1583000206120; 

3. Augstākās tiesas 2015.gada 22.oktobra lēmums lietā Nr. SKK-601/2015 

(krimināllietas nr.15830300411); 

4. Augstākās tiesas 2015.gada 3.decembra lēmums lietā  Nr. SKA – 407/2015 (lietas nr. 

A43015513); 

5. Augstākās tiesas 2016.gada 14. jūnija lēmums lietā Nr. SKK-0006/2016 

(krimināllietas nr. 158300604408); 

6. Augstākās tiesas 2017.gada 17.jūlija lēmums lietā Nr. SKK-545/2017 (krimināllietas 

nr. 15830020614); 

7. Augstākās tiesas 2018.gada 26.janvāra lēmums lietā Nr. SKK-0017-2018  

(ECLI:LV:AT:2018:0126.11840003711.1.L ) , (krimināllietas nr. 11840003711); 

8. Augstākās tiesas 2018.gada 12.novembra lēmums lietā nr. SKK-535/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:1112.15830010016.3.L), (krimināllietas Nr. 15830010016); 

9. Augstākās tiesas 2019.gada 25.aprīļa lēmums lietā Nr. SKK-33/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0425.12812000713.2.L), (krimināllietas nr. 12812000713); 

10. Augstākās tiesas 2019.gada 25.marta  lēmums Lieta Nr. SKK-51/201 

(ECLI:LV:AT:2019:0325.11518000617.3.L) , (krimināllietas nr. 11518000617); 

11. Augstākās tiesas 2019.gada 30.maija spriedums lietā Nr. SKC-242/2019 (SKC-

242/2019) ECLI:LV:AT:2019:0530.C20098217.8.S; 

12. Augstākās tiesas 2019.gada 30.maija lēmums lietā nr. SKK-448/20 (krimināllietas nr. 

11514007212); 

13. Augstākās tiesas 2019.gada 3.septembra lēmums lietā nr. SKK-144/2019) 

(ECLI:LV:AT:2019:0903.15830002117.3.L), (krimināllietas nr. 15830002117); 

14. Augstākās tiesas 2019.gada 6.decembra lēmums lietā nr. SKK-808/2019 ( 

krimināllietas nr. 15830001815);  

15. Augstākās tiesas 2020.gada 27.aprīļa lēmums lietā nr. SKK-50/2020 

(ECLI:LV:AT:2020:0427.16870002315.5.L), (krimināllietas Nr. 16870002315); 

16. Augstākās tiesas 2020.gada 26.februāra lēmums lietā nr. SKK-29/2020), 

(ECLI:LV:AT:2020:0226.15830017116.3.L), (krimināllietas Nr. 15830017116). 

 

Apgabaltiesu nolēmumi 

17. Kurzemes apgabaltiesas 2015.gada 16.jūlija spriedums lietā Nr. 15830300411, (KA-

02-0141-15), (pārsūdzēts, atstāts negrozīts, stājies spēkā 2015.gada 22.oktobrī);  

18. Kurzemes apgabaltiesas 2016.gada 25.aprīļa spriedums lietā Nr. 11380020214, 

(KA02-0041-16), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 21.jūnijā); 

19. Kurzemes apgabaltiesas 2016.gada 25.maija spriedums lietā nr. 15830015913 (nav 

pārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 21.jūnijā); 

20. Zemgales apgabaltiesas 2017.gada 23.maija spriedums lietā Nr. 15830020614, 

(KA06-0132-17), (pārsūdzēts, atstāts negrozīts, stājies spēkā 2017.gada 17.jūlijā); 

21. Latgales apgabaltiesas 2018.gada 16.aprīļa spriedums lietā nr.11903002615, (KA03-

0029-18), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 15.maijā); 
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22. Rīgas apgabaltiesas 2018.gada 18.jūnija spriedums lietā Nr. 15830010016, (KA04-

0542-18), (pārsūdzēts, atcelts daļā); 

23. Rīgas apgabaltiesas 2018.gada 16.oktobra spriedums lietā nr.15830002117, 

(KA04-0683-18), (pārsūdzēts, atstāts negrozīts, stājies spēkā 2019.gada 3.septembrī); 

24. Kurzemes apgabaltiesas 2019.gada 22.janvāra spriedums lietā Nr. 11514007212, 

(KA04-0051-19), (ECLI:LV:RAT:2019:0122.11514007212.3.S), (pārsūdzēts, atstāts 

negrozīts, stājies spēkā 2019.gada 30.maijā); 

25. Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 13.februāra spriedums lietā nr.15830010016, 

(KA04-0118-19), (ECLI:LV:RAT:2019:0213.15830010016.4.S), (KA04-0118-19), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2019.gada 12.martā); 

26. Kurzemes apgabaltiesas 2019.gada 2.maija spriedums lietā Nr. 15830017116, (KA02-

0012-19/6), (ECLI:LV:KUAT:2019:0502.15830017116.2.S), (pārsūdzēts, atcelts 

pilnībā); 

27. Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 22.maija spriedums lietā Nr. 16870002315, (KA-04-

0080-19), (ECLI:LV:RAT:2019:0522.16870002315.3.S), (pārsūdzēts, atstāts 

negrozīts, stājies spēkā 2020.gada 27.aprīlī); 

28. Latgales apgabaltiesas 2019.gada 4.oktobra spriedums lietā nr.15830001815, 

(KA03-0108-19), (ECLI:LV:LAAT:2019:1004.15830001815.5.S), (pārsūdzēts, 

lēmums par atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, stājies spēkā 2019.gada 

6.decembrī); 

29. Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 11.decembra spriedums lietā nr.15830008217, 

(KA04-0830-19), (ECLI:LV:RAT:2019:1211.15830008217.3.S), (nav pārsūdzēts, 

stājies spēkā 2020.gada 7.janvārī); 

30. Rīgas apgabaltiesas 2020.gada 5.marta spriedums lietā nr.11816006914, (KA04-0084-

20), (ECLI:LV:RAT:2020:0305:11816006914.3.S ), (pārsūdzēts, pārsūdzība nav 

izskatīta); 

31. Zemgales apgabaltiesas 2020.gada 16.marta spriedums lietā nr.15830003217.1.S (Nr. 

KA06-0103-20/6), (ECLI:LV:ZAT:2020:0316.15830003217.5.S), (nav pārsūdzēts, 

stājies spēkā 2020.gada 27.martā); 

32. Kurzemes apgabaltiesas 2020.gada 28.maija spriedums lietā nr.15830006215, 

(KA02-0081-20), (ECLI:LV:KUAT:2020:0528.15830006215.4.S), (nav pārsūdzēts, 

stājies spēkā 2020.gada 16.jūnijā); 

33. Kurzemes apgabaltiesas 2020.gada 2.jūlija spriedums lietā Nr. 15830002115, (KA02-

0080-20), (pārsūdzēts, pārsūdzībanav izskatīta). 

Rajona/pilsētas tiesu nolēmumi 

34. Ventspils tiesas 2015.gada 20.aprīļa spriedums lietā Nr. 15830300411, (K40-0187-

14), (pārsūdzēts, atcelts daļā);  

35. Rīgas rajona tiesas 2015.gada 1.jūlija spriedums lietā Nr. 15830012213, (K33-0339-

15), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2015.gada 14.jūlijā); 

36. Tukuma rajona tiesas 2015.gada 3.jūlija spriedums lietā Nr. 15830001414, (K37-

0160-15), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2015.gada 14.jūlijā); 

37. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 15.jūlija spriedums lietā 

Nr. 11816003212, (K30-1051-15), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2015.gada 28.jūlijā); 
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38. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2015.gada 27.jūlija spriedums lietā 

Nr. 16870000215, (K30-1069-15), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2015.gada 

7.augustā); 

39. Jelgavas tiesas 2015.gada 27.oktobra spriedums lietā Nr. 15830025513, (K15-0433-

15), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2015.gada 10.novembrī); 

40. Ventspils tiesas 2015.gada 17.novembra spriedums lietā Nr. 11380020214, (K40-

0159-15), (pārsūdzēts, atcelts pilnībā), (publiski nav pieejams); 

41. Valmieras rajona tiesas 2015.gada 22.decembra spriedums lietā Nr. 11130013913, 

(K39-0319-15), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 8.aprīlī); 

42. Jelgavas tiesas 2016.gada 5.janvāra spriedums lietā Nr. 15830015314, (K15-0128-16), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 19.janvārī); 

43. Jelgavas tiesas 2016.gada 24.februāra spriedums lietā Nr. 15830007515, (K15-0265-

16), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 8.martā); 

44. Liepājas tiesas 2016.gada 25.februāra spriedums lietā nr.15830009412, (K20-0060-

16/14) (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 8.martā) 

45. Liepājas tiesas 2016.gada 24.marta spriedums lietā nr.15830015913, (K20-0152-

16/14), (pārsūdzēts, atcelts daļā); 

46. Liepājas tiesas 2016.gada 12.maija spriedums lietā Nr. 12261000316, (K20-0344-16), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 24.maijā); 

47. Ventspils tiesas 2016.gada 23.maija spriedums lietā Nr. 15830300511, (K40-0051-16), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 3.jūnijā); 

48. Saldus rajona tiesas 2016.gada 24.maija spriedums lietā nr.15830010515, (K34-0077-

16), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 4.jūnijā); 

49. Tukuma rajona tiesas 2016.gada 30.maija spriedums lietā Nr. 15830002515, (K37-

0080-16), (pārsūdzēts, atstāts negrozīts, stājies spēkā 2017.gada 29.maijā); 

50. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 29.jūlija spriedums lietā 

Nr. 15830013614, (K30-1542-16), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 

23.septembrī); 

51. Rīgas rajona tiesas 2016.gada 19.oktobra spriedums lietā Nr. 11816001516, (K33-

0935-16), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2016.gada 1.novembrī); 

52. Rēzeknes tiesas 2016.gada 15.decembra spriedums lietā Nr. 15830015414, (K26-

0521-16), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2017.gada 14.janvārī); 

53. Jelgavas tiesas 2017.gada 10.janvāra spriedums lietā Nr. 15830010615, (K15-0139-

17), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2017.gada 28.janvārī); 

54. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 18.janvāra spriedums lietā 

Nr. 15830015616, (K30-0958-17), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2017.gada 

31.janvārī); 

55. Rīgas rajona tiesas 2017.gada 25.janvāra spriedums lietā Nr. 12507002316, (K33-

0459-17), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2017.gada 7.februārī); 

56. Tukuma rajona tiesas 2017.gada 2.februāra spriedums lietā Nr. 15830020614, (K37-

0007-17), (pārsūdzēts, atcelts), (publiski nav pieejams); 

57. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 17.marta spriedums lietā 

Nr. 15830002015, (K30-0559-17), (pārsūdzēts, atstāts negrozīts, stājies spēkā 

2017.gada 26.septembrī); 
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58. Jelgavas tiesas 2017.gada 11.maija spriedums lietā Nr. 15830011915, (K15-0343-17), 

(pārsūdzēts, atstāts negrozīts, stājies spēkā 2017.gada 31.oktobrī); 

59. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 18.maija spriedums lietā 

Nr. 12350002415, (K30-1166-17), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2017.gada 30.maijā); 

60. Ogres rajona tiesas 2017.gada 24.maija spriedums lietā Nr. 11816007114, (K24-0240-

17), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2017.gada 6.jūnijā); 

61. Tukuma rajona tiesas 2017.gada 2.jūnija spriedums lietā Nr. 15830010315, (K37-

0008-17), (pārsūdzēts, atstāts negrozīts, stājies spēkā 2017.gada 26.septembrī); 

62. Liepājas tiesas 2017.gada 10.oktobra spriedums lietā nr.15830012612, ( K20-0017-

17), (ECLI:LV:LIET:2017:1010.15830012612.1.S),  (pārsūdzēts, atstāts negrozīts, 

stājies spēkā 2020.gada 14.maijā); 

63. Jelgavas tiesas 2017.gada 13.oktobra spriedums lietā nr.15830008915, (K15-0582-17), 

(ECLI:LV:JELT:2017:1013.15830008915.3.S), (nav pārsūdzēts, stājies spēkā 

2017.gada 24.oktobrī); 

64. Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 27.februāra spriedums lietā Nr. 11816007716, 

(K69-0370-18), (ECLI:LV:KURT:2018:0227.11816007716.4.S ), (nav pārsūdzēts, 

stājies spēkā 2018.gada 10.martā); 

65. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 5.marta spriedums lietā 

Nr. 11514007212, (K30-0570-18), (ECLI:LV:RVPT:2018:0305.11514007212.1.S), 

(pārsūdzēts, atcelts daļā); 

66. Rīgas rajona tiesas 2018.gada 5.marta spriedums lietā Nr. 15830010016, (K33-0158-

18), (ECLI:LV:RIRT:2018:0305.15830010016.1.S), (pārsūdzēts, atcelts daļā), ; 

67. Zemgales rajona tiesas 2018.gada 15.marta spriedums lietā Nr. 15830016016, (K73-

0471-18), (ECLI:LV:ZRT:2018:0315.15830016016.1.S), (pārsūdzēts, atstāts 

negrozīts, stājies spēkā 2018.gada 4.decembrī);  

68. Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedums lietā Nr. 15830317010, (K69-

0262-18), (ECLI:LV:KURT:2018:0412.15830317010.2.S), (nav pārsūdzēts, stājies 

spēkā 2018.gada 24.aprīlī); 

69. Rīgas rajona tiesas 2018.gada 2.maija spriedums lietā Nr. 16870002315, (K33-0055-

18), (ECLI:LV:RIRT:2018:0502.16870002315.1.S), (pārsūdzēts, atcelts daļā); 

70. Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 8.maija spriedums lietā Nr. 15830017116, (K69-

0124-18), (pārsūdzēts, atcelts daļā); 

71. Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 10.maija spriedums lietā nr.15830009615, (K69-

0275-18/1), (ECLI:LV:KURT:2018:0510.15830009615.2.S), (nav pārsūdzēts, stājies 

spēkā 22.06.2018.); 

72. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 17.maija spriedums lietā 

Nr. 15830002117, (K30-0937-18), (ECLI:LV:RVPT:2018:0517.15830002117.1.S), 

(pārsūdzēts, atcelts daļā, stājies spēkā 2019.gada 3.septembrī); 

73. Zemgales rajona tiesas 2018.gada 4.jūnija spriedums lietā Nr. 15830013114, (K73-

0610-18), (ECLI:LV:ZRT:2018:0604.15830013114.2.S), (nav pārsūdzēts, stājies 

spēkā 2018.gada 15.jūnijā); 

74. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 5.jūnija spriedums lietā 

Nr. 15830013316, (K29-0330-18), (ECLI:LV:RLPT:2018:0605.15830013316.1.S), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 16.jūnijā); 
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75. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 4.decembra spriedums lietā 

Nr. 15830011715, (K30-0511-18), (ECLI:LV:RVPT:2018:1204.15830011715.3.S), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 15.decembrī); 

76. Rēzeknes tiesas 2019.gada 5.marta spriedums lietā Nr. 11840002313, (K26-0017-19), 

(nav pārsūdzēts, manas.tiesas.lv nav pieejama informācija par spēkā stāšanās dienu); 

77. Rēzeknes tiesas 2019.gada 15.marta spriedums lietā nr.15830001815 (K26-0164-19/9) 

(ECLI:LV:REZT:2019:0315.15830001815.2.S) (pārsūdzēts, atcelts daļā); 

78. Rīgas Zemgales rajona tiesas 2019.gada 19.marta spriedums lietā nr.15830016017 

(K73-0595-19), (ECLI:LV:ZRT:2019:0319.15830016017.1.S), (nav pārsūdzēts, 

stājies spēkā 2019.gada 24.aprīlī); 

79. Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 19.marta spriedums lietā Nr. 15830000716, (K69-

0006-19), (ECLI:LV:KURT:2019:0319.15830000716.2.S), (nav pārsūdzēts, stājies 

spēkā 2019.gada 30.martā); 

80. Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 29.marta spriedums lietā nr.11816006914, 

(K30-0120-19/10), (pārsūdzēts, atcelts pilnībā); 

81. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 8.maija spriedums lietā 

nr.11840001417, (K30-0947-19), (ECLI:LV:RVPT:2019:0508.11840001417.1.S), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2019.gada 21.jūnijā); 

82. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 13.maija spriedums lietā 

11816013511, (K30-1569-19), (ECLI:LV:RVPT:2019:0513.11816013511.2.S), (nav 

pārsūdzēts, stājies spēkā 2019.gada 24.maijā); 

83. Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 13.maija spriedums lietā Nr. 15830002616, (K69-

0025-19), (atcelts pilnībā); 

84. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 23.maija spriedums lietā 

Nr. 15830011614, (K29-0102-19), (ECLI:LV:RLPT:2019:0523.15830011614.8.S), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2019.gada 4.jūnijā); 

85. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2019.gada 7.jūnija spriedums lietā 

Nr. 15830008217, (K30-0644-19), (pārsūdzēts, atcelts daļā);  

86. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019.gada 16.jūlija spriedums lietā 

Nr. 11816011315, (K68-0088-19), (ECLI:LV:RPPT:2019:0716.11816011315.2.S), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2019.gada 27.jūlijā); 

87. Zemgales rajona tiesas 2019.gada 19.augusta spriedums lietā nr.11816009416, 

(K73-1891-19), (ECLI:LV:ZRT:2019:0819.11816009416.2.S), (nav pārsūdzēts, 

stājies spēkā 2019.gada 30.augustā); 

88. Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 27.augusta spriedums lietā nr.12261001319, 

(K69-0966-19), (ECLI:LV:KURT:2019:0827.12261001319.1.S), (nav pārsūdzēts, 

stājies spēkā 2019.gada 7.septembrī); 

89. Rīgas rajona tiesas 2019.gada 11.septembra spriedums lietā nr.11816011718, 

(K33-0679-19), (ECLI:LV:RIRT:2019:0911.11816011718.1.S), (nav pārsūdzēts, 

stājies spēkā 2019.gada 24.septembrī); 

90. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 23.septembra spriedums lietā 

nr.11816008516, (K30-2120-19), (ECLI:LV:RVPT:2019:0923.11816008516.2.S), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2019.gada 4.oktobrī); 
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91. Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 28.oktobra spriedums lietā nr.15840037318, 

(K69-0492-19), (ECLI:LV:KURT:2019:1028.15840037318.1.S), (nav pārsūdzēts, 

stājies spēkā 2019.gada 8.novembrī) [nav publicēts];  

92. Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 4.novembra spriedums lietā nr.15830006215, 

(K69-0220-19), (ECLI:LV:KURT:2019:1104.15830006215.2.S), (pārsūdzēts, atcelts 

daļā, pārējā daļā stājies spēkā 2020.gada 16.jūnijā); 

93. Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 6.novembra spriedums lietā nr.15840073018, 

(K69-0941-19), (ECLI:LV:KURT:2019:1106.15840073018.2.S), (nav pārsūdzēts, 

stājies spēkā 2019.gada 20.novembrī); 

94. Zemgales rajona tiesas 2019.gada 6.decembra spriedums lietā nr.15830003217, (K73-

0445-19), (ECLI:LV:ZRT:15830003217.1.S), (pārsūdzēts, atcelts daļā);  

95. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019.gada 19.decembra spriedums lietā 

nr.11816004817, (K68-0905-19), (ECLI:LV:RPPT:2019:1219.11816004817.2.S), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2020.gada 7.janvārī); 

96. Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 3.janvāra spriedums lietā nr. 15840013619, (K69-

0206-20/1), ( ECLI:LV:KURT:2020:0103.15840013619.2.S), (nav pārsūdzēts, stājies 

spēkā 14.01.2020) 

97. Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 28.janvāra spriedums lietā Nr. 15830002115, (K69-

0009-20), (ECLI:LV:KURT:2020:0128.15830002115.8.S), (pārsūdzēts, atstāts 

negrozīts), (publiski nav pieejams); 

98. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2020.gada 18.februāra spriedums lietā 

Nr. 15890009716, (K30-0257-20), (ECLI:LV:RVPT:2020:0218.15890009716.7.S), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2020.gada 29.februārī); 

99. Zemgales rajona tiesas 2020.gada 3.jūlija spriedums lietā nr.11815004818, 

(K73-0478-20/47; K73-2062-19/47) (ECLI:LV:ZRT:2020:0703.11815004818.2.S) 

(pārsūdzēts, iesniegta apelācijas sūdzība); 

100. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2020.gada 21.jūlija spriedums lietā 

nr.15840089919, (K29-0820-20), (ECLI:LV:RLPT:2020:0721.15840089919.2.S), 

(nav pārsūdzēts, stājies spēkā 2020.gada 1.augustā). 

 


